
APSTIPRINĀTS
Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”

Iepirkuma komisija sēdē
2016.gada 28.aprīlī

Sēdes protokola Nr.1

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM

PAR VAKCĪNU PIEGĀDI

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
VPVAC 2016/3

1.2. Pasūtītājs
Pašvaldības SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
Reģistrācijas Nr.42103024382
Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401 
Tālrunis/Fakss +371 63422458

1.3. Iepirkuma priekšmets  ir  vakcīnu piegāde. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās – katra vienība
atbilst  vienai  atsevišķai  iepirkuma  daļai.  Piegādātājs  var  iesniegt  piedāvājumu  par  vienu,  par
vairākām vai par visām iepirkuma daļām.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta
1.4.1. Piegādes adrese Republikas iela 5, Liepāja. 
1.4.2. Līguma darbības termiņš 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1.  Piedāvājumi  iesniedzami  SIA „Vecliepājas  primārās  veselības  aprūpes  centrs”  Administratorei
Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 (pirmssvētku dienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00) līdz 2016.gada 30.maijam pulksten 10:00.
1.5.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.
1.5.3. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” Administrācijas
telpās 2.stāvā, Republikas ielā 5, Liepājā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.5.4. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta
konkursa  nolikumā  vai  paziņojumā  par  līgumu,  tad  pasūtītājs  savā  mājaslapā  internetā  publicē
informāciju  par  piedāvājumu  atvēršanas  sanāksmes  atcelšanu  un  neatver  iesniegtos  piedāvājumus
1.5.3.punktā noteiktajā laikā. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā izsludina jaunu piedāvājumu atvēršanas
vietu un laiku vai nosūta (izsniedz) saņemtos piedāvājumus atpakaļ, ievērojot Publisko iepirkumu likuma
55.panta 4.1 daļā noteikto.
1.5.5. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.6. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši
un  iesnieguši  piedāvājumu  atbilstoši  normatīvo  aktu  un  nolikuma  prasībām.  Pretendentam jāiesniedz
dokumenti,  kas  aizpildīti  atbilstoši  nolikumam  klāt  pievienoto  veidlapu  formai.  Visām  izmaksām
piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
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1.6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir
svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.6.3. Iesniedzot  piedāvājumu,  piegādātājs  ir  tiesīgs  visu  iesniegto  dokumentu  atvasinājumu  un
tulkojumu  pareizību  apliecināt  ar  vienu  apliecinājumu  atbilstoši  Ministru  kabineta  2010.gada
28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai.
1.6.4. Pretendentam  piedāvājums  jāiesniedz  1  (vienā)  eksemplārā.  Piedāvājumā  jāiekļauj  nolikuma
3.sadaļā minētie dokumenti.
1.6.5. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē, ar norādi:

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”
Iepirkumu komisijai 

Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401

Piedāvājums atklātam konkursa „Par vakcīnu piegādi” (VPVAC 2016/3). 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>
<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs> 

1.8.5.  Visai  iesniedzamajai  dokumentācijai  jābūt  cauršūtai  (caurauklotai  ar  diegu,  lai  nebūtu  brīvi
nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam,
norādītam cauršūto lapu skaitam. 
1.8.6. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām,
var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam
dokumenta oriģinālam.
1.8.8. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta
pilnvarotā  persona,  piedāvājumam  pievieno  attiecīgās  pilnvaras  oriģinālu  vai  apliecinātu  kopiju,  ko
iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
1.8.9. Piedāvājumā  norāda,  vai  attiecībā  uz  piedāvājuma  priekšmetu  vai  atsevišķām  tā  daļām
nepieciešams  ievērot  komercnoslēpumu.  Ja  piedāvājums  vai  kāda  tā  daļa  satur  komercnoslēpumu,
pretendents  norāda,  kura  informācija  ir  komercnoslēpums  un  kāds  ir  šāda  statusa  tiesiskais  pamats.
Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
1.8.10. Pretendents  pirms  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām var  grozīt  vai  atsaukt  iesniegto
piedāvājumu.
1.8.11. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija  nebūtu  pieejama  līdz  piedāvājumu  atvēršanas  brīdim.  Ja  piedāvājums  nav  atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.8.12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina,  ka ir iepazinies un piekrīt  visiem nolikuma,  tā
pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.
1.8.13. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,  kas jebkādā veidā var ietekmēt  vai  var attiekties uz
līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

1.9.Līguma apmaksas nosacījumi atbilstoši līguma projektam – nolikuma 3.pielikums.

1.10. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi
Pretendents, nosakot līgumcenu,  ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un
citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu
izmaiņām, izņemot līgumā noteiktos gadījumus un kārtību.

1.11. Piedāvājumu varianti
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Pretendents  drīkst  iesniegt  tikai  vienu  piedāvājuma  variantu.  Ja  pretendents  iesniegs  vairākus
piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

1.12. Pasūtītāja kontaktpersona
Pašvaldības  SIA  “Vecliepājas  primārās  veselības  aprūpes  centrs”  Administratore V.Doroņina,
t.63422451, e-pasts: vpvac@inbox.lv.

    
1.13. Pasūtījuma piešķiršanas metode ir atklāts konkurss.

1.14. Nolikuma saņemšana:
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta   tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Vecliepājas primārās
veselības aprūpes centrs” mājas lapā www.vpvac.lv.

1.15. Papildu informācijas sniegšana:
1.15.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja

mājas lapā pie nolikuma (www.vpvac.lv). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi
publicētajai  informācijai.  Komisija  nav  atbildīga  par  to,  ja  kāda  ieinteresētā  persona  nav
iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.15.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos  iekļautajām prasībām attiecībā  uz  piedāvājumu  sagatavošanu  un  iesniegšanu  vai
pretendentu atlasi,  pasūtītājs  to  sniedz piecu dienu laikā,  bet  ne  vēlāk kā sešas  dienas  pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.15.3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī
uzdoto jautājumu.

2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
2.1. Iepirkuma priekšmets
Vakcīnu  piegāde,  kas  tiek  veikta  pēc  atsevišķiem  pasūtījumiem.  Piegādājamo  vakcīnu  uzskaitījums
nolikuma 2.pielikumā – tehniskā specifikācija. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās – katra vienība
atbilst  vienai  atsevišķai  iepirkuma  daļai.  Piegādātājs  var  iesniegt  piedāvājumu  par  vienu,  par
vairākām vai par visām iepirkuma daļām.

2.2. CPV kods 33651600-4 – Vakcīnas

2.3. Izpildes termiņš:
2.3.1. Piegādes termiņš saskaņā ar konkrēto pasūtījumu. 
2.3.2. Līguma darbības termiņš 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
 

3.Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
Prasība: Iesniedzamais dokuments:
3.1. Pretendents  var  būt  jebkura  fiziskā  vai  juridiskā
persona,  kā  arī  šādu  piegādātāju  apvienība  jebkurā  to
kombinācijā,  kas  attiecīgi  piedāvā,  veikt  Pasūtītājam
nepieciešamos būvdarbus un ir iesniegusi piedāvājumu
iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.

a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā
(pēc formas –nolikuma 1.pielikums).

b) Tehniskais un finanšu piedāvājums (pēc
formas – nolikuma 2.pielikums)

c)  Pretendents  kopā  ar  piedāvājumu
iesniedz  izdrukas  no  Valsts  ieņēmumu
dienesta  elektroniskās  deklarēšanas
sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā
norādīto  apakšuzņēmēju  vidējām  stundas
tarifa likmēm profesiju grupās.  (Izziņa par
vidējo stundas tarifa likmi).

3.2. Pretendents  var  balstīties  uz  citu  uzņēmēju
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,

a) Ja  pretendents  iesniedzot  piedāvājumu,
balstās uz citu uzņēmēju saimniecisko vai
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neatkarīgi  no  savstarpējo  attiecību  tiesiskā  rakstura.
Šādā  gadījumā  pretendents  piedāvājumam  pievieno
attiecīgus dokumentus. 

finansiālo stāvokli,  iesniedz apliecinājumu
vai  vienošanos  par  sadarbību  konkrētā
līguma izpildei.

b) Ja  pretendents  iesniedzot  piedāvājumu,
balstās  uz  citu  uzņēmēju  tehniskām  un
profesionālām  spējām,  iesniedz
apliecinājumu  vai  vienošanos  par
nepieciešamo  resursu  nodošanu
Pretendenta rīcībā..

3.3.  Ja  piedāvājumu  iesniedz  piegādātāju  apvienība,
piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju
savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 

Piedāvājumam  pievieno  visu  apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga
piedāvājuma  iesniegšanu.  Vienošanās
dokumentā  jānorāda  katra  apvienības
dalībnieka  līguma  daļa,  tiesības  un
pienākumi  iesniedzot  piedāvājumu,  kā  arī
attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

3.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru
apvienības  dalībnieku.  Uz  katru  apvienības  dalībnieku
attiecas  nolikuma  3.5.punkts,  3.6.punkts,  bet  pārējos
nolikuma  punktos  izvirzītās  prasības  jāizpilda
piegādātāju  apvienībai  kopumā,  ņemot  vērā  tās
pienākumus iespējamā līguma izpildē.
3.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā
jebkurā  no  39.1 panta  pirmajā  daļā  noteiktajiem
gadījumiem,  ņemot  vērā  iepriekš  minētajā  pantā
norādītos  izņēmumus,  termiņus  un  pārbaudīšanas
kārtību.

Komisija  pārbauda,  ievērojot  Publisko
iepirkumu  likuma  39.1pantā  noteikto
kārtību.

3.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts
atbilstoši  attiecīgās  valsts  normatīvo  aktu  prasībām,
tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes.

a)  Apliecinājums,  kas iekļauts pretendenta
pieteikumā  dalībai  iepirkumā  (nolikuma
1.pielikums).

b)  Komisija  pārliecinās  par  pretendenta
reģistrācijas  faktu,  saņemot  izziņas
Elektronisko  iepirkumu  sistēmā
(https://www.eis.gov.lv/). 

c)  Ārvalstī  reģistrētam  pretendentam,  kas
nav  reģistrēts  Uzņēmumu  reģistrā  un/vai
Būvkomersantu  reģistrā,  jāpievieno
attiecīgos  faktus  apliecinoši  dokumenti
(kopijas).

3.7. Pretendents,  saskaņā  ar  Latvijas  Republikā
spēkā esošo tiesību aktu prasībām ir sertificēts zāļu
tirdzniecībā vai izplatīšanā.

Zāļu lieltirgotavas atvēršanas (darbības)
licence  (kopija).  Zāļu  ražošanas
uzņēmuma licence  vai  attiecīgās  valsts
kompetentās  institūcijas  izdota
līdzvērtīga  atļauja  nodarboties  ar  zāļu
izplatīšanu  (kopija),  ja  zāļu  ražošanas
komersants  izplata  attiecīgajā
komersanta uzņēmumā ražotās zāles.

3.8. Pretendenta vidējais apgrozījums  par iepriekšējiem
trīs  noslēgtajiem  finanšu  gadiem  ir  vismaz  EUR
100 000,00 (viens simts tūkstoši euro).

Komisija  pretendentam  prasīto  apgrozījumu  atzīs  par
atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību
īsāku  laiku  par  trīs  gadiem  un  sasniedzis  prasīto
apgrozījumu.  Pretendentiem,  kuri  attiecīgajā  tirgū
darbojas  mazāk  nekā  trīs  gadus,  attiecīgo  vidējo

Apliecinājums,  kas  iekļauts  pretendenta
pieteikumā  dalībai  iepirkumā  (nolikuma
1.pielikums)
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apgrozījumu  nosaka,  ievērojot  proporcionalitātes
principu  -  aprēķina  mēneša  vidējo  apgrozījumu  pēc
nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit).
Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu,
tam  nostrādātajā  laikā  jābūt  vismaz  prasītajam
apgrozījumam.
3.9. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.,
2014. un 2015.gadā) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu
līgumu savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. 

a) Informācija par iepriekšējo pieredzi, kas
iekļauta  pretendenta  pieteikumā  dalībai
iepirkumā (nolikuma 1.pielikums). 
b)  Pēc  Komisijas  pieprasījuma  iesniedz
attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes. 

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīga informācija:
4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi,  pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic
slēgtā sēdē;
4.1.2. Piedāvājumu  noformējuma  pārbaudes,  pretendentu  atlases  un  piedāvājumu  vērtēšanas  laikā
komisija  nodrošina  piedāvājumu glabāšanu tā,  lai  tiem nevarētu piekļūt  personas,  kas  nav  iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;
4.1.3. Komisijai  ir  tiesības  pieprasīt,  lai  pretendents  precizē  sniegto  informāciju,  ja  tas  nepieciešams
piedāvājuma  noformējuma  pārbaudei,  pretendentu  atlasei,  kā  arī  piedāvājumu  vērtēšanai  un
salīdzināšanai;
4.1.4. Ja  komisijai  rodas  šaubas  par  iesniegtās  dokumenta  kopijas  autentiskumu,  tā  pieprasa,  lai
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram
pretendentam jāsniedz atbilde.
4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus,  komisija piedāvājumu
vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā; 
4.1.7. Piedāvājuma  noformējuma  pārbaudei,  pretendentu  atlasei,  kā  arī  piedāvājumu  vērtēšanai  un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.1.8. Eksperts  nesniedz  atzinumu,  ja  ir  ieinteresēts  konkrēta  pretendenta  izvēlē  vai  darbībā.  Pirms
darbības  sākšanas  eksperts  paraksta  apliecinājumu,  ka  nav  tādu  apstākļu,  kuru  dēļ  viņš  varētu  būt
ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem,  kā arī  lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta
papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;
4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai
sava atzinuma sniegšanai.

4.2. Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Pārbaudot  piedāvājumu atbilstību nolikumā  izvirzītajām prasībām,  komisija  pārbauda  atbilstību
noformējuma prasībām,  atbilstību pretendentu atlases prasībām,  atbilstību tehniskajai specifikācijai un
veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā  daļā noteikto pretendentu
izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.1

panta pirmās daļas 7., 8.un 9.punktā norādītajām personām, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.
4.2.3. Komisija  pārbaudi  par  Publisko  iepirkumu  likuma  39.1 panta  pirmās  daļas  5.punktā  minētā
pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību veic arī attiecībā uz katru pretendentu un Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8.un 9.punktā minētajām personām, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
4.2.4. Lai  pārbaudītu,  vai  uz  ārvalstī  reģistrētu  vai  pastāvīgi  dzīvojošu  pretendentu,  vai  Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi
dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1  panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta desmitās daļas prasībām.
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4.2.5. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents, kā arī Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8.un 9.punktā norādītās personas nav izslēdzamas no dalības iepirkuma
procedūrā  Publisko  iepirkumu  likuma  39.1 panta  pirmās  daļas  1.,  2.  un  3.punktā  minēto  noziedzīgo
nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā,
kā arī  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ,  Komisija
rīkojas atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta septītās un astotās daļas prasībām.
4.2.6. Komisija pārbauda, vai saņemtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti,  ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 48.pantā noteikto kārtību.
4.2.7. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu
no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.
4.2.8. Pēc  lēmuma  pieņemšanas  pretendenti  3  (trīs) darba  dienu  laikā  tiek  informēti  par  iepirkuma
komisijas  pieņemto  lēmumu.  Par  to  pretendentiem  tiek  nosūtīta  vēstule,  izmantojot  pretendenta
pieteikumā norādītos kontaktus.

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Komisija izvēlas  piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un
nav atzīts par nepamatoti lētu.
Komisija izvēlas piedāvājumu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

5. PIELIKUMI
5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:

5.1.1. Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma (nolikuma 1.pielikums); 
5.1.2. Tehniskā specifikācija // Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (nolikuma 2.pielikums);
5.1.3. Līguma projekts (nolikuma 3.pielikums).

5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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2016.gada ____.______
Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs”
Republikas ielā 5, Liepājā

VPVAC 2016/3
nolikuma 1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

 
Sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs

 
kuras vārdā saskaņā ar rīkojas

pārstāvības pamats Amats, vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā „Par vakcīnu piegāde” (VPVAC 2016/3).

Apliecinu, ka:

− pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes;

− esam  iepazinušies  un  pilnībā  piekrītam  iepirkuma  nolikuma  un  līguma  projekta
nosacījumiem;

− iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti līdzīgi līgumi:

Pasūtītājs Līguma priekšmets
Līguma summa,
EUR, bez PVN

Līguma
darbības

laiks (gads)

Kontaktinformācija
atsauksmju gūšanai

− pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

− šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

− visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
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2016.gada ____.______
Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās 
veselības aprūpes centrs”
Republikas ielā 5, Liepājā

VPVAC 2016/3
nolikuma 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA //
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.p.k. Vakcīnas 
nosaukums*

Revakcinācijas
periods

Aptuvenais 
apjoms 12 
(divpadsmit)
mēnešiem

Piedāvājums 
(nosaukums, 
ražotājs, 
revakcinācijas 
periods)

Vienības 
cena, 
EUR bez 
PVN

Cena par 
apjomu, 
EUR, 
bez PVN

1. Avaxim 
(Hepat.A)

10

2. Cervarix 3
3. Engerix B 

0.5 ml
1

4. Engerix B 
1.0ml

50

5. Havrix 0.5 2
6. Havrix 1.0 20
7. Prevenar 13 10 gadi 10
8. Pneumo 23 3 gadi 10
9. Priorix 1
10. Silgard 2
11. Stamaril 10 gadi 400
12. Tico Vac 

0.5
5 gadi 330

13. Tico Vac 
0.25

5 gadi 70

14. Typhim 10
15. Twinrix 

adult
4

16. Vaxigrip 
0.5

120

17. Verorab 5 gadi 5
KOPĀ, EUR

PVN, EUR
KOPĀ ar PVN, EUR

* vai ekvivalents

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt
līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi.  Līdz ar to garantējam,  ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā
darba veikšanai.
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Apliecinām, ka vakcīnu derīguma termiņš piegādes brīdī, būs ne mazākam kā ¾ no kopējā
derīguma termiņa laika.

Apliecinām,  ka  transportēšanas,  uzglabāšanas  un  piegādes  nosacījumi  līdz  pircējam  tiks
nodrošināti atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinām, ka visas piedāvātās vakcīnas ir reģistrētas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā jeb
Eiropas Savienības Centrālajā Zāļu reģistrā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas
pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
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Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:



VPVAC 2016/3
nolikuma 3.pielikums

Līgumprojekts

LĪGUMS Nr. VPVAC 2016/32

Liepājā 2016.gada …..

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Par vakcīnu piegādi” (VPVAC 2016/3) rezultātiem, pašvaldības SIA
“Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”,  reģistrācijas numurs  42103024382,  ….. (turpmāk
tekstā – Pasūtītājs), un ….. (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā
Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo līgumu PĀRDEVĒJS apņemas pārdot un piegādāt PIRCĒJAM  vakcīnas (turpmāk tekstā

„Prece”), saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 1 norādīto sortimentu, daudzumiem un cenām.
1.2. PIRCĒJS Preces pasūta faktiski nepieciešamajā apjomā un apmaksā piegādātās un kvalitatīvās Pre-

ces. 

2. LĪGUMA SUMMA
2.1. Par piegādātajām precēm PIRCĒJS norēķinās saskaņā ar pielikumā Nr.1 noteiktajām vienību cenām

par faktiski piegādāto apjomu. 
2.2. Līguma cenas ietver Preču piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transpor-

ta), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm
un to piegādi. 

2.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokļa likme, Preču ce-
nas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes iz-
maiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas bez PVN, šādā kārī -
bā nevar tikt grozītas. 

2.4. Ja Līguma darbības laikā PĀRDEVĒJS rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas par zemākām ce-
nām nekā noteikts Līguma pielikumā Nr.1, tad PĀRDEVĒJAM ir pienākums informēt PIRCĒJU un
piegādāt šīs Preces par akcijas cenām. 

3. MAKSĀJUMI
3.1. Apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, atbilstoši šī līguma pielikumā noteiktajām cenām,

saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Preču pavadzīmi-rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto
bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas
Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

4. PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Preces piegādes adreses: Republikas iela 5, Liepāja.
4.2. PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM zvanot līguma 4.7. punktā norādītajai kontaktpersonai par nepie-

ciešamo preču daudzumu (ja tas nepieciešams, pieprasījumu nosūta pa faksu vai pa e-pastu). PĀR-
DEVĒJS preču piegādi veic 3 (trīs) darba dienu laikā.

4.3. PIRCĒJS, pieņemot Preces, kā arī 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbil-
stību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums,
PIRCĒJA pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā PIRCĒJS ir tiesīgs nepie-
ņemt un neapmaksāt defektu aktā norādītās, neatbilstošās Preces.

4.4. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža novērš aktā konsta-
tētos trūkumus uz sava rēķina un maksā PIRCĒJAM līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu.

4.5. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām PIRCĒJAM ar brīdi, kad Līdzēji (to pilnvaroti pār -
stāvji) parakstījuši Preču pavadzīmi-rēķinu. 

4.6. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PIRCĒJAM tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem nofor-
mēti Preču pavadzīmju-rēķinu trīs eksemplāri (viens eksemplārs - PĀRDEVĒJAM, divi eksemplāri
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– PIRCĒJAM), Preču pavadzīmēs-rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas euro, PVN likme un
kopējā cena ar PVN. Obligāti jānorāda šī līguma numurs.

4.7. Kontaktpersonas šī līguma saistību izpildīšanā:
No PIRCĒJA puses:
...
No PĀRDEVĒJA puses:
...

5. PREČU KVALITĀTES PRASĪBAS
5.1. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabā-

šanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem

aktiem.
5.3. Piegādāto preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ (trīs ceturtās daļas) no kopējā derīgu-

ma termiņa laika.
5.4. Ja līdz derīguma termiņa beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā daļa) no noteiktā, Piegādātājs brīdi-

na Pircēju un piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50% (piecdesmit procenti).

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
6.1. Par  Preces  nesavlaicīgu  piegādi,  PĀRDEVĒJS  maksā  PIRCĒJAM  līgumsodu  par  nokavējumu

0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības (t.sk. PVN) par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no nepiegādāto preču summas. 

6.2. Par šajā līgumā noteikto maksājuma  termiņu nokavējumu,  PIRCĒJS maksā  PĀRDEVĒJAM lī-
gumsodu par nokavējumu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no termiņā nesa-
maksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no
kavētā maksājuma summas.

6.3. Līgumsoda samaksa Pusi neatbrīvo no saistību izpildes.
6.4. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja

saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sāku-
sies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

7.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas
stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi ap-
stākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

7.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neiz -
pilde, vai nesavlaicīga izpilde.

7.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā
par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

7.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdes-
mit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek
lauzts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no PIRCĒJA, gan no PĀRDEVĒJA puses, un ir

spēkā 60 (sešdesmit). 
8.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi šī līguma grozījumi noformējami

rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas. Viens
eksemplārs glabājas pie PĀRDEVĒJA, bet otrs pie PIRCĒJA.

8.3. Līgumā noteiktās vienību cenas var tikt grozītas, Pusēm vienojoties, pamatojoties uz objektīviem ap-
stākļiem, bet ne biežāk kā ik pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem.

8.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie parakstīti gan no PIRCĒJA, gan no PĀRDEVĒJA
puses.

8.5. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš par to
rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosū-
tīts paziņojums.
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8.6. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu saskaņā 8.4. punktu, nosūtot PĀRDEVĒJAM
rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
8.6.1. notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.6.2. pret PĀRDEVĒJU uzsākta maksātnespējas procedūra;
8.6.3. ja Preces lietošana izraisa ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pa-

cienta veselībai vai dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajās specifi -
kācijās norādītajām.

8.7. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu saskaņā ar 8.4. punktu, nosūtot PIRCĒJAM
rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
8.7.1. notikusi PIRCĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.7.2. pret PIRCĒJU uzsākta maksātnespējas procedūra.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līdzēji garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesī-

bas un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šā-

das izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvda-
ļu.

9.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
tiesību normatīvajiem aktiem.

9.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strī-
du izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos. 

9.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas neka -
vējoties paziņo par to otram Līdzējam.

9.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 3 (trijām) lappusēm divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam pievienots viens pielikums - Tehniskā
specifikācija un cenas – uz 1 (vienas) lapas.

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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