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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SMC 2014/05
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
Pasūtītājs

SIA „Saldus medicīnas centrs”

Adrese

Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801

Reģ. Nr.

40003187473

Darba laiks

8.00-16.00

Kontaktpersona

Aleksandrs Gluškovs

Tālrunis

+371 63881058, 26697789

Fakss

+371 63881058

E-pasts

aleksandrs.gluskovs@saldus.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets: Viena neekspluatēta vieglā automobiļa
medicīnas centrs" vajadzībām, CPV kods –34110000-1.

iegāde SIA "Saldus

1.3.1.
Iepirkuma līguma priekšmets ir vieglā automobiļa iegāde. Par automobiļa iegāde ar
izpildītāju tiks noslēgts līgums.
1.4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā.
1.5. Termiņi
Aktivitāte
Pēdējais termiņš piedāvājumu
iesniegšanai
Paziņojuma par iepirkuma procedūras
rezultātiem nosūtīšana
Piedāvājuma derīguma termiņš

Termiņš
2014.gada 14.oktobris

Laiks
plkst.11.00

3 darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas
60 dienas, skaitot no
piedāvājumu atvēršanas dienas

1.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem
un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.
1.7. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā (**.pdf faili)
SIA Saldus medicīnas centrs mājas lapā http://slimnica.saldus.lv sadaļā – Iepirkumi.
1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var
iesniegt līdz 2014.gada 14.oktobrim plkst. 11:00 SIA "Saldus medicīnas centrs", Slimnīcas
iela 3, Saldū, LV 3801, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt
nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas
iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no
iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas.
1.10. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu derīguma
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo
pasūtītājam.
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1.11. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.12. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā
ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
1.13. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas interneta mājas lapas
http://slimnica.saldus.lv sadaļā – Iepirkumi.
2.

PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

2.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu nolikuma tehniskajās specifikācijās noteikto apjomu.
2.2. Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
2.3. Piedāvātajam iepirkuma līguma priekšmetam pilnībā jāatbilst tehniskai specifikācijai
(1.pielikums ).
2.4. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajām veidnēm (3.un 4. pielikumi).
2.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros - 1 sējums
oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
(oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
2.6. Uz Pretendenta piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:
SIA Saldus medicīnas centrs
Iepirkumam
Viena neekspluatēta vieglā automobiļa iegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām
Identifikācijas numurs – SMC 20141/05
Neatvērt līdz 2014.gada 14.oktobrim plkst.11:00
2.7. Aploksnes otrā pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņi un kontaktpersona.
2.8. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.8.punktā noteikto gadījumu, ir
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
2.9. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, dokumenta kopijas jāapliecina normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Pretendentam ir pieejams viens neekspluatēts vieglais automobilis, kurš atbilst nolikuma
1.pielikumā - Tehniskajā specifikācijā dotajiem minimālajiem tehniskajiem raksturojumiem.
3.2. Pretendentam ir tehniskās, organizatoriskās iespējas un personāls pieprasītā
neekspluatēta vieglā automobiļa piegādei pasūtītājam.

viena

3.3. Ja Pretendents ir personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem pirms līguma noslēgšanas
Pasūtītāja noteiktā termiņā jānoslēdz sabiedrības līgums un jāreģistrē personālsabiedrība LR
Komercreģistrā.
3.4. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 392.punktā noteiktie izslēgšanas
noteikumi
4. IESNIEDZAMIE PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI
4.1. Dalības pieteikums (veidne 2.pielikumā);
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4.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, ja attiecināms;
4.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
4.4. Pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma jāiesniedz – paraksts tiesīgas personas apliecinātu
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, par to, ka
attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs
pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. Apliecinājums jāiesniedz ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas. Pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa, ja
iepriekšminēto informāciju var iegūt publiskā datubāzē.
4.5. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar
Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
4.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.2.1. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums )
noteiktajām minimālajām prasībām. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz
atbilstoši nolikumam pievienotajām veidnēm (3.pielikums un 4.pielikums)
4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz Latvijā atrodošos vienas neekspluatētas vieglā
automobiļa tehniskās apkopju un remonta vietu (autoservisu) saraksts brīvā formā, norādot
nosaukumu, adresi, kontakttālruņus, kuros garantijas laikā jāveic tehniskās apkopes un remonts,
lai garantija būtu spēkā.
4.2.3. Jāsagatavo brīvā formā un piedāvājumā jāiesniedz saraksts, kurā norādīts automašīnas
servisa apkopju intervāls km, servisa apkopju adreses un servisa apkopju izmaksas 100 000 km
nobraukumam (norādot katras apkopes izmaksas EUR un kopējo summu EUR ar un bez PVN);

5. PRETENDENTU ATLASE
5.1. Iepirkumu komisija (turpmāk – KOMISIJA) veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi,
neatbilstoši noformētie tālāk netiek vērtēti;
5.2. KOMISIJA veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendenta iesniegto atlases dokumentu
atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām;
5.3. KOMISIJA neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja konstatē Pretendenta iesniegto atlases
dokumentu neatbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām;
5.4. Pēc Pretendentu atlases KOMISIJA veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi atbilstoši šīs Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;
5.5. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām
(1.pielikums), tas, pamatojoties uz KOMISIJAS lēmumu, tiek noraidīts.
6. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE
6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un tehnisko
piedāvājumu atbilstības pārbaudes, KOMISIJA vērtē un salīdzina prasībām atbilstošos
piedāvājumus saskaņā ar Pretendentu finanšu piedāvājumiem, izvēloties piedāvājumu ar
viszemāko cenu .
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6.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, KOMISIJA ir tiesīga izvēlēties
nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu, KOMISIJA pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties
nevienu piedāvājumu;
6.3. Katrs Pretendents par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu;
6.4. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai KOMISIJA var pieaicināt ekspertu;
6.5. KOMISIJA trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu
vai iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu visiem
pretendentiem.
.
7. PIEGĀDES NOSACĪJUMI
7.1. Piegādes termiņš: līdz 2014.gads 31.decembrim.
Piegādes vieta: pretendenta – uzvarētāja norādītā adrese. Piegādes vietā automašīnu
jāpiegādā braukšanas kārtībā, reģistrēti CSDD, – īpašnieks SIA Saldus medicīnas centrs,
ar izietu tehnisko apskati;

7.2.

7.3. Piegādes dienā jānodod tehniskā un ekspluatācijas dokumentācija;
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1.pielikums
id. Nr. SMC 2014/05 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. SIA Saldus medicīnas centrs vajadzībām jāpiegādā viens neekspluatēts (1+1+2 sēdvietas)
automobilis, kurš atbilst zemāk norādītajiem minimālajiem tehniskajiem raksturojumiem:
Automobiļa veids: kategorija Nr.1 mazais furgons;
Vietu skaits: 1+1+2;
Dzinējs: jauda ne mazāk kā 85 kW ;
Izlaiduma gads: 2014 gads;
Krāsa : vēlams balts;
Nobraukums : nelietots (ne vairāk kā 30 km)
Tehniskais stāvoklis: neekspluatēts, tehniskā un ekspluatācijas kārtībā un nokomplektēts, kā
norādīts pretendenta piedāvājumā;
8. Degviela: benzīns;
9. Degvielas patēriņš jauktā režīmā: ne vairāk kā 7,3 litri/100 km (pēc izgatavotājrūpnīcas
datiem);
10. Ātrumkārba: ne mazāk kā 5 pakāpju mehāniskā;
11. Klīrens: ne mazāk 134mm;
12. Riteņu lielums: ne mazāk kā 14 collas;
13. Kopējais garums: ne vairāk kā 4100 mm;
14. CO2 izmešu norma Euro 5 ;
15. Pilna masa: ne vairāk kā 2100 kg;
16. Komerckrava ne mazāk 500 kg.
17. Aprīkojums:
17.1. centrāla atslēga ar tālvadību;
17.2. Priekšējā piedziņa;
17.3. Stūres pastiprinātājs;
17.4. ABS disku bremzes;
17.5. ESP (elektroniskā stabilitātes programma);
17.6. Gaisa kondicionieris;
17.7. Auduma sēdekļu apdare, ieteicams pelēka tonī;
17.8. Vismaz 2 (divi) priekšējie gaisa drošības spilveni;
17.9. Regulējams vadītāja un pasažiera sēdeklis;
17.10. Salona gumijas paklāju komplekts;
17.11. Bagāžas nodalījuma gumija paklājs (vanniņa)
17.12. Ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā aptieciņa un avārijas apstāšanās zīme, drošības
veste;
17.13. Pilna izmēra rezerves ritenis;
17.14. Salona un perimetra signalizācija;
17.15. Radio;
17.16. Apsildāmi priekšējie sēdekļi;
17.17. Elektriskie logu pacēlāji priekšējās durvīs;
17.18. Info sistēma;
17.19. Dzinēja imobilaizers;
17.20. GPS autoparka kontrole un vadības sistēma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18. Garantijas un garantiju termiņš – ne mazāk kā 5 gadi un 100 000 km noskrējiens;
19. Standarta apkopju intervāli ne mazāk kā 15 000 km; reģistrācija CSDD - īpašnieks SIA
Saldus medicīnas centrs, tehniskās apskates, nodokļu, nodevu u.c. izdevumi jāiekļauj cenā.
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