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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Nr. SMC 2015/04
1.2. Pasūtītājs
1.2.1. Pasūtīt js ir:
Nosaukums:
Reģistr cijas Nr.:
Adrese:
T lrunis:
Fakss:
Banka:
Kods:
Konts:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas
centrs”
40003187473
Slimnīcas iela 3, Saldus
63881053
63824132
AS Swedbank
HABALV22

LV30HABA0551027280145

1.2.2. Iepirkumu organizē un realizē ar SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdēt ja 2013. gada
21. febru ra rīkojumu Nr. 21 - d apstiprin ta iepirkuma komisija.
1.3. Pretendents
1.3.1. Pretendents ir likum noteiktaj k rtīb reģistrēta persona, kas iesniegusi pied v jumu saskaņ ar
šaj nolikum nor dītaj m pasūtīt ja prasīb m.
1.4. Iepirkuma priekšmets
1.4.1. SIA "Saldus medicīnas centrs" ūdens procedūru telpas izbūve un operācijas bloka
telpu kosmētiskais remonts, atbilstoši kl t pievienotajai tehniskajai specifik cijai (2.pielikums).
1.5. Līguma izpildes vieta un termiņš
1.5.1. SIA „Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iel 3, Saldū.
1.5.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
1.6. Iespējas iepazīties ar nolikumu un saņemt to
1.6.1. Ar nolikumu var iepazīties elektroniski SIA „Saldus medicīnas centrs” m jas lap :
http://slimnica.saldus.lv sadaļ Iepirkumi.
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Pied v jumus iesniedz personīgi Slimnīcas iela 3, valdes priekšsēdēt ja kab. darba dien s no 9:00
līdz 16:00, Saldū vai iesūta pa pastu SIA “Saldus medicīnas centrs” iepirkuma komisijai, Pasūtīt ja adrese:
Slimnīcas iela 3, Saldus līdz 2015.gada 03.jūlijam plkst. 11:00.
1.7.2.Saņemot pied v jumus, Pasūtīt ja p rst vis reģistrē pied v jumu speci l reģistr to iesniegšanas
secīb , uz aploksnes nor dot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glab tas aizzīmogotas līdz to
atvēršanai.
1.7.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, j ņem vēr , ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu pied v jumi, kas
saņemti SIA “Saldus medicīnas centrs” līdz šī nolikuma 1.7.l. punkt nor dītajam termiņam.
1.7.4. Objekta apskate 2015. gada 19.jūnijā, plkst.1000 SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iela 3,
Saldus. Pasūtīt js reģistrē objekta apskates dalībniekus.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.8.l. Pretendentu pied v jumu derīguma termiņš ir sešdesmit (60) kalend r s dienas, skaitot no
pied v jumu atvēršanas dienas.
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1.8.2. Iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina pied v juma spēk esamības termiņu par
konkrētu papildu termiņu, kas noformējams rakstiski.
1.9. Iepirkuma metode
Iepirkums PIL 82 panta k rtīb .
1.10. Nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona
1.10.1. Inform ciju par nolikumu ieinteresēt s personas var saņemt, rakstiski griežoties pie Pasūtīt ja
pilnvarot s kontaktpersonas:
V rds, uzv rds:
Aleksandrs Gluškovs
Amats
izpilddirektors
Adrese:
Slimnīcas iela 3, Saldus
Fakss:
63824132
T lr.:
63881058; 26697789
E-pasta adrese:
aleksandrs.gluskovs@saldus.lv
1.10.2. Jebkura papildu inform cija, kas tiks sniegta saistīb ar šo konkursu, tiks publicēta Pasūtīt ja m jas
lap http://slimnica.saldus.lv pie nolikuma. Ieinteresētajam pretendentam ir pien kums sekot līdzi
publicētajai inform cijai. Komisija nav atbildīga par to, ja k da ieinteresēt persona nav iepazinusies ar
inform ciju, kam ir nodrošin ta brīva un tieša elektronisk pieeja.
1.11. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
1.11.1. Pretendenta pied v jums j iesniedz 2 (divos) eksempl ros (1 (viens) oriģin ls un 1 (viena)
pretendenta apstiprin ta kopija). Pied v jums j iesniedz vai j nosūta pa pastu, slēgtā, aizzīmogotā
aploksnē.
1.11.2. Pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums plus viens eksempl rs
elektronisk versij CD disk MS EXCEL form t j iesniedz aploksnē ar nor di:
 Pasūtīt ja adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801;
 Pretendenta nosaukums un juridisk adrese;
 Atzīme: “ SIA "Saldus medicīnas centrs" ūdens procedūru telpas izbūve un oper cijas
bloka telpu kosmētiskais remonts ‘’;
 iepirkuma identifik cijas Nr. SMC 2015/04
 Atzīme: “Pretendentu atlases dokumenti, tehniskais un finanšu pied v jums p rbaudei”
 Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas kl tbūtnē”.
1.11.3. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti j iesniedz datordruk , latviešu valodā ar satura
r dīt ju. Lap m j būt numurēt m un cauršūt m t , lai t s nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdēj s lapas caur
šūšanai izmantot diega gali nostiprin mi ar p rlīmētu lapu, kur nor dīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadīt js vai t pilnvarot persona.
1.11.4. Pied v jum nor da, vai attiecīb uz pied v juma priekšmetu vai atsevišķ m t daļ m
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.
1.11.5. Pretendents pied v jumu var iesniegt, s kot ar iepirkuma izziņošanas dienu.
1.11.6. Pretendents pirms pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m var grozīt vai atsaukt iesniegto
pied v jumu.
1.11.7. Pasūtīt js pieņem izskatīšanai tikai tos pied v jumus, kas noformēti t , lai pied v jum iekļaut
inform cija nebūtu pieejama līdz pied v jumu atvēršanas brīdim. Ja pied v jums nav atbilstoši
noformēts, pied v jums atdodams t iesniedzējam un pied v juma saņemšanu nereģistrē.
1.11.8. Vis m izmaks m pied v jum j būt uzr dīt m euro ( EUR). Dokumenti aizpild mi saskaņ ar
nolikumam pievienotaj m veidlapu form m.
1.11.9. Iesniedzot pied v jumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un
iepirkuma līguma projekta (pielikums Nr.4) nosacījumiem.
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1.11.10.Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus pied v jumus, ir iepazinušies ar visiem Latvij
spēk esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebk d veid var ietekmēt vai var attiekties uz līgum
noteiktaj m vai ar to saistītaj m darbīb m.
1.11.11. Pied v juma tekstam j būt skaidri salas mam, lai izvairītos no jebk d m šaub m un
p rpratumiem, kas attiecas uz v rdiem un skaitļiem, bez iestarpin jumiem, dzēsumiem,
labojumiem vai matem tisk m kļūd m.
1.11.12.Finanšu pied v jumu pretendents sagatavo atbilstoši iepirkuma procedūras Nolikuma Pielikumā
Nr.3 nor dītaj m prasīb m.
1.11.13.Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma atbilstības nolikuma prasībām pārbaudi.
Neatbilstoši sagatavotu vai noformētu pied v jumu gadījum komisija lemj par to noraidīšanu vai
izslēgšanu no t l k s vērtēšanas.
1.11.14.Ja pied v jum iekļauj dokumentus svešvalod , tiem pievieno pretendenta apliecin tu tulkojumu
latviešu valod .
2. Informācija par līguma priekšmetu
2.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzīt s prasības un nosacījumi ietverti Tehniskaj specifik cij ,
(2.pielikums) un Finanšu pied v jum (3.pielikums), kas ir šī nolikuma neatņemamas sast vdaļas.
2.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
2.3. Operācijas bloka telpu kosmētiskais remonts uzsākams 2015. gada 20. jūlijā un pabeidzams
2015. gada 17. augustā.
3. Atlases un kvalifikācijas prasības
3.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmaj daļ noteiktie izslēgšanas
nosacījumi;
3.2. Atbildīgajam darbu vadīt jam – atbildīg speci lista kvalifik cija un vismaz 2 gadu pieredze darbu
vadīšan ;
3.3. Atsauksmes ( ne maz k par trim) par celtniecības, remonta darbiem;
3.4. Darbu garantijas termiņš ne maz k k 3 (trīs) gadi;
3.5. Iek rtu garantija un garantijas laika apkalpošana ne maz k k 2 (divi) gadi;
3.6. Darb ir iekļauta materi lu un iek rtu pieg de, demont ža, mont ža, celtniecības darbi un līdzdarbi
(mēbeļu p rvietošana, telpu uzkopšana) saskaņ ar specifik ciju un nodošana ekspluat cij .
4. Iesniedzamie dokumenti
Atlases dokumenti
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkum (pielikums Nr.1);
4.2. Būvkomersantu reģistra apliecība;
4.3. Ja Pretendents pl no piesaistīt apakšuzņēmēju, tad attiecīgie dokumenti iesniedzami arī par Pretendenta
izvēlēto apakšuzņēmēju;
4.4. Pretendenta pied v t būvdarbu vadīt ja sertifik ts;
4.5. Apliecin jums no iek rtu pieg d t jiem par garantijas laiku vismaz 2(divi) gadi un garantijas laika
servisa apkopi;
4.6. Ražot ja vai izplatīt ja buklets (tehnisk dokument cija) latviešu valod (vai tulkots) par Pretendenta
pied v taj m iek rt m.
4.7. Apliecin jums no iek rtu pieg d t jiem par iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu laik līdz
pied v juma iesniegšanas brīdim ir izpildījis vismaz 2 (divas) pied v to preču līdzvērtīgas pieg des,
nor dot summas, laiku un saņēmēju. Inform cijai pievienot vismaz 2 pozitīvas atsauksmes.
Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.8. Finanšu pied v juma tabula atbilstoši 3. pielikumam,
4.9. Izmaksu t mes atbilstoši 2. pielikumam:
4.9.1.
Cen j iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību un iek rtu ieg di. Pretendenta
pied v t cena saskaņ ar Pasūtīt ja tehnisko specifik ciju ir galīg un darbu izpildes gait
netiks p rskatīta.
4.10. Pied v tais Darbu izpildes grafiks.
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5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaude un piedāvājumu vērtēšana
5.1. Vispārīga informācija:
5.1.1. Pied v jumu atvēršanu, noformējuma p rbaudi, pretendentu atlasi un pied v jumu vērtēšanu komisija
veiks slēgt sēdē;
5.1.2. Pied v jumu noformējuma p rbaudes, pretendentu atlases un pied v jumu vērtēšanas laik komisija
nodrošina pied v jumu glab šanu t , lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
pied v juma noformējuma p rbaudē, pretendentu atlasē un pied v jumu vērtēšan ;
5.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto inform ciju, ja tas nepieciešams
pied v juma noformējuma p rbaudei, pretendentu atlasei, k arī pied v jumu vērtēšanai un
salīdzin šanai;
5.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegt s dokumenta kopijas autentiskumu, t pieprasa pretendentam
iesniegt vai uzr dīt dokumenta oriģin lu;
5.1.5. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasīt s ziņas vai paskaidrojumus, komisija pied v jumu vērtē
pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti pied v jum ;
5.1.6. Pied v juma noformējuma p rbaudei, pretendentu atlasei, k arī pied v jumu vērtēšanai un
salīdzin šanai komisija var pieaicin t ekspertu (arī medicīnisk s aparatūras atbilstības ekspertu);
5.1.7. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbīb . Pirms darbības
s kšanas eksperts paraksta apliecin jumu, ka nav t du apst kļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts
konkrēta pretendenta izvēlē vai darbīb . Šo apliecin jumu eksperts pievieno atzinumam;
5.1.8. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar pied v jumiem, k arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta
papildu inform ciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;
5.1.9. Eksperts pied v jum ietverto un pretendenta papildus sniegto inform ciju drīkst izmantot tikai sava
atzinuma sniegšanai.
5.2. Vērtēšanas kārtība:
5.2.1.
Atbilstība nolikum izvirzītaj m prasīb m tiek veikta secīgi 4 (četros) posmos:
5.2.1.1. atbilstība noformējuma prasīb m;
5.2.1.2. atbilstība pretendentu atlases prasīb m;
5.2.1.3. tehnisko pied v jumu atbilstības p rbaude;
5.2.1.4. finanšu pied v jumu vērtēšana.
Konstatējot pied v juma neatbilstību k dai no prasīb m, Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no
turpm kas dalības atkl t konkurs un neizskatīt pied v jumu n košaj izvērtēšanas posm .
5.2.3. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laik tiek informēti par atkl ta konkursa
rezult tiem un Pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule,
izmantojot pretendenta pieteikum nor dītos kontaktus.

5.2.2.

5.3.
Piedāvājuma izvēles kritēriji:
5.3.1. Iepirkuma komisija izvēlas pied v jumu ar zem ko cenu, kas atbilst nolikum un tehnisk
specifik cij izvirzītaj m prasīb m un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.
5.3.2. Nepamatoti lēts pied v jums:
5.3.2.1. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts pied v jums, komisijai ir tiesības pieprasīt
pretendentam, kurš iesniedzis š du pied v jumu, iesniegt rakstveid detalizētu paskaidrojumu par
būtiskajiem pied v juma nosacījumiem – ražošanas procesa izmaks m, izraudzītajiem tehniskajiem
risin jumiem un pied v taj m iek rt m.
5.3.2.2. Ja komisija, izvērtējot pretendenta iesniegto finanšu pied v jumu, konstatē, ka pretendents ir
iesniedzis nepamatoti lētu pied v jumu, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no
turpm k s dalības iepirkuma proces .
5.3.2.3. Ja pied v juma cena ir augst ka par SIA Saldus medicīnas centrs valdes piešķirto budžeta apjomu,
iepirkums tiks p rtraukts.
6.1.

Nolikumam ir šādi pielikumi:

6. Pielikumi
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6.1.1. Pretendenta pieteikuma dalībai konkurs forma (pielikums Nr.1);
6.1.2. Tehnisk specifik cija ar darbu apjomiem (pielikums Nr.2)
6.1.3. Finanšu pied v juma forma (pielikums Nr.3);
6.1.4. Līguma projekts (pielikums Nr.4).
Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sast vdaļas.
Komisijas priekšsēdēt js

Ingemars Harmsens
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