APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2017. gada 17.novembra sēdē
(protokols Nr.1)
______________________________________
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Dz.Mozgis

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
Slimību profilakses un kontroles centra organizētā iepirkuma
“Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
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1.

Pasūtītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs, reģ. Nr. 90009756700, Duntes iela 22, Rīga,
LV-1005, tālrunis 67501590, fakss 67501591.

2.

Iepirkuma priekšmets un CPV kods: medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības
kabinetiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), CPV kods: 33000000-0.

3.

Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.

4.

Kontaktpersona: Juridiskā atbalsta un iepirkumu nodaļas vecākais juriskonsults Jānis
Jakobovičs, tālr.: 67387674, e-pasts: janis.jakobovics@spkc.gov.lv.

5.

Informācijas sniegšana: visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas
kārtību adresējami iepirkuma instrukcijas (turpmāk – Instrukcija) 4.punktā minētajai
kontaktpersonai savlaicīgi (ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām).

6.

Piedāvājuma iesniegšana:
6.1. piedāvājumu iesniegšanas vieta – Slimību profilakses un kontroles centrs, Duntes iela 22,
Rīga, LV-1005, 208. kabinets (direktora birojs);
6.2. piedāvājumu iesniegšanas laiks – līdz 2017. gada 28.novembra, plkst.10:00;
6.3. piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu
apzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā, uz tās norādot:
6.3.1. pretendenta nosaukumu, adresi, kontakttālruni;
6.3.2. norādi, kas satur iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;
6.3.3. norādi „Neatvērt līdz 2017. gada 28.novembra, plkst. 10:00”.
6.4. pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros ar norādi „ORIĢINĀLS” un
„KOPIJA”;
6.5. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu nevar
mainīt, grozīt, papildināt vai labot;
6.6. visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz
pretendentam;
6.7. piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 6.2. apakšpunktā norādītā termiņa, netiks
vērtēti.

7.

Piedāvājuma noformēšana:
7.1. piedāvājumam jāatbilst Instrukcijai un tās pielikumiem;
7.2. piedāvājums jāiesniedz atbilstoši pielikumos pievienotajām formām;
7.3. piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt caurauklotām
(caurauklotam) vienā sējumā un piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Uz
piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms
ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina
pretendenta pārstāvis;
7.4. piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta
pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija;
7.5. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez
iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir
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7.6.

svešvalodā, tad pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
28. septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” un Dokumentu juridiskā spēka likumam.

8.

Iepirkuma priekšmets: medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem.
Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu
saskaņā ar Instrukcijas 1.pielikuma formu.

9.

Kvalifikācijas prasības pretendentam:
9.1. pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9.2. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir
veicis vismaz 2 (divas) medicīnas iekārtu piegādes piedāvātās līgumcenas apjomā;
9.3. pretendenta piedāvātās iekārtas atbilst Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par
medicīnas ierīcēm;
9.4. pretendents nodrošina iekārtas garantiju ne īsāku kā 24 mēneši;

10. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti. Pretendentam jāiesniedz:
10.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Instrukcijas 2.pielikuma formai;
10.2. iepirkumu komisija par Instrukcijas 9.1. punktu veiks pārbaudi Uzņēmumu reģistra
datubāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās
valsts normatīvo aktu prasībām;
10.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegta izziņas kopija vai izdruka no Lursoft
datu bāzes vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošās iestādes citā valstī izsniegta
izziņas kopija par amatpersonu ar paraksta tiesībām uzskaitījumu, kas izsniegta vai
izdrukāta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;
10.4. pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši 3.pielikuma formai, ar ko pretendents apliecina,
atbilstību Iepirkuma instrukcijas 9.2.punktam;
10.5. vismaz 2 (divas) atsauksmes no 3.pielikuma formā minētajiem pasūtītājiem, kas saņemtas
pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) un apliecina, ka
pretendents ir veicis medicīnas iekārtu piegādes;
10.6. EK atbilstības deklarācijas (CE Declaration of Conformity) kopija, t.sk., CE sertifikātu
kopija, kas apliecina, ka piedāvātajām iekārtām ir atbilstošs CE marķējums;
10.7. dokumentu (-us) vai to apliecinātu (-as) kopiju (-as), kas apliecina, ka pretendents ir
tiesīgs piegādāt un veikt servisu piedāvātajai iekārtai Latvijā un Eiropas Savienības
teritorijā, t.i., ražotāja autorizēts. Iesniegtajiem dokumentiem nepārprotami ir jāapliecina
sasaiste ar ražotāju, neatkarīgi no ķēdes posmu skaita, kas tiek izieti, līdz iekārta nonāk
līdz pēdējam pārdevējam (šajā gadījumā – pretendentam), tādējādi radot Pasūtītājam
pārliecību, ka tā ir konkrētā ražotāja iekārta;
10.8. informatīvie materiāli par pretendenta piedāvāto iekārtu, kas ļauj pārliecināties par
atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti). Tie var būt
svešvalodā, tie nav jāiešuj piedāvājumā un nav jācaurauklo;
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10.9. pretendenta iesniegums, kurā norāda, vai pretendenta un tā piesaistītā apakšuzņēmēja
uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums,
kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance
nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais
uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums
nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).
11. Tehniskais un finanšu piedāvājums: piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Tehniskā un
finanšu piedāvājuma formu (1. pielikums). Cenas jānorāda euro bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN).
12. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz katra piegādātāju
apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina
katra piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta
vārdā iesniegt piedāvājumu un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību
līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu;
13. Pretendents iesniedz visu to apakšuzņēmēju sarakstu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu, kā arī iesniedz attiecīgā
apakšuzņēmēja apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē.
14. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. Iepirkuma komisija:
14.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām piedāvājumu
noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām,
iepirkuma komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
14.2. pārbaudīs pretendentu atbilstību Instrukcijā pretendentiem noteiktajām atlases prasībām.
Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija lemj par
pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
14.3. pārbaudīs Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Tehniskā un finanšu piedāvājuma
formai. Pretendenti, kuru piedāvājums neatbildīs Tehniskā un finanšu piedāvājuma
formas prasībām, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkumā. Pārbaudīs, vai finanšu
piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas;
14.4. no visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko cenu;
14.5. pārbauda Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantā astotajā daļā norādīto izslēgšanas
gadījumu esamību PIL 9.panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst instrukcijā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas
tiesības. Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kas ir par pamatu pretendenta
izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas,
datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu
par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai
situācijai;
14.6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas visi pretendenti
tiks informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.
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15. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu: iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums.
16. Līguma slēgšana un tā darbības termiņš:
16.1. iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata;
16.2. piegādes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas dienas;
16.3. samaksa un termiņš: 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
16.4. plānotā līgumcena: līdz 41 999,00 euro bez PVN;
16.5. piegādātājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto
dienu;
16.6. pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, paraksta iepirkuma līgumu ne
vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja pretendents
neparaksta iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā pretendenta vainas dēļ, pasūtītājs to
uzskata par atteikumu slēgt līgumu;
16.7. ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās noslēgt līgumu,
iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura iesniegtais
piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ar nākošo zemāko cenu.
Pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma uz 3 lapām;
2.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 1 lapas;
3.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta forma uz 1 lapas;
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1. pielikums
iepirkuma
„Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Medicīnas iekārtas mobilajiem zobārstniecības kabinetiem
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Cena bez PVN
Zobārstniecības iekārta
Cena bez PVN kopā ar
uzgaļiem:
Katrā zobārstniecības iekārtas komplektā ietilpst:
Ārsta vadības bloks:
 Ārsta instrumentu galdiņš ar 4 augšējiem instrumentu pievadiem un iespēju pievienot ne
mazāk kā 5 instrumentus,
 Ārsta instrumentu galdiņš stiprināts uz pantogrāfa pleca ar mehānisku tā fiksāciju
izvēlētajā pozīcijā,
 Ārsta instrumentu galdiņa pantogrāfa plecs stiprinās pie pacienta krēsla apakšdaļas ar
mehānismu, kurš ļauj pagriezt ārsta galdiņu ap pacienta krēslu par 185⁰, ārstiem, kuri
strādā ar kreiso roku,
 Paceļot vai nolaižot pacienta krēslu, ārsta galdiņš kustās līdzi krēslam,
 Noņemams, mazgājams un autoklavējams silikona paliktnis instrumentiem,
 Grozāms medikamentu galdiņš zem ārsta instrumentu paneļa ar noņemamu nerūsējošā
tērauda šālīti,
 Ūdens gaisa pistoles pievads ar sildītāju un 6 – funkciju pistoli (pūsteri) ar nerūsējošā
tērauda korpusu,
 Skēlera pievads ultraskaņas skēlerim,
 Elektriskā mikromotora pievads ar gaismu,
 Turbīnas pievads ar gaismu un standarta Midwest savienojumu,
 Anti-retrakcijas sistēma instrumentiem,
 Automātiska instrumentu izpūšana pēc tā apturēšanas,
 Paceltā instrumenta “atpazīšanas” sistēma,
 Automātiska iekārtas funkciju bloķēšana pie strādājoša instrumenta,
 Ātrs (ar vītni) instrumentu pievadu savienojums ar ārsta galdiņu,
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 Ārsta vadības panelis ar krāsainu displeju un kombinēto (sensoru un touch – screen)
vadību SMART TOUCH SCREEN,
 Iespēja ārsta vadības paneli ar ātro savienojumu pievienot ārsta instrumentu galdiņa
labajā vai kreisajā pusē,
 USB ports,
 Ārsta vadības paneļa funkcijas:
-

Pacienta krēsla vadība;

-

Pacienta krēsla programmēšana līdz 8 programmām;

-

Automātiska pacienta krēsla atgriešana “0” pozīcijā;

-

Taustiņš, ar kuru pacienta krēsls automātiski ieņem Trendelenburga stāvokli;

-

Pacienta krēsla stāvokļu un instrumentu programmēšana un saglabāšana atmiņā
vismaz diviem ārstiem;
“Ātrie” taustiņi ieprogrammēto funkciju aktivizēšanai;

-

2 režīmu mikromotora vadība: terapija un endodontija;

-

Autoreverss mikromotoram (ieslēgt/izslēgt);

-

Gaismas (fibrooptikas) ieslēgšana/izslēgšana
instrumentiem;
Operācijas lampas ieslēgšana/izslēgšana;

-

Paceltā instrumenta indikācija;

-

Paceltā instrumentu apgriezienu regulācija;

-

Paceltā instrumenta jaudas regulācija;

-

Glāzes uzpilde ar regulējamu un programmējamu ūdens daudzuma dozatoru;

un

spilftuma

regulācija

Spļautuves skalošana ar regulējamu un programmējamu skalojamā ūdens
daudzuma dozatoru;
 Ārsta galdiņš ar dzesējamā ūdens regulatoru katram instrumentam.
-

Hidrobloks:
 Hidrobloks stiprināms pie pacienta krēsla ar mehānismu, kurš ļauj hidrobloku adaptēt
krēsla labajā vai kreisajā pusē,
 Grozāma, noņemama, mazgājama un autoklavējama keramiska spļautuve,
 Destilētā ūdens padeves sistēma uz instrumentiem,
 Separators DURR CS1,
 Siekalu atsūcēja pievads ar gaisa plūsmas regulatoru un filtru,
 Putekļu atsūcēja pievads ar gaisa plūsmas regulatoru un filtru,
 Automātiska siekalu un putekļu atsūcēja ieslēgšanās vai izslēgšanās tos paceļot vai
noliekot.

Asistenta vadības bloks:
 Asistenta instrumentu galdiņš stiprināts pie hidrobloka ar pantogrāfa plecu, grozāms,
regulējams augstumā,
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 Asistenta vadības panelis ar sensoru vadības pogām un funkcijām:
-

Operācijas lampas ieslēgšana/izslēgšana;

-

Glāzes uzpildes ieslēgšana;

-

Spļautuves skalošanas ieslēgšana;

-

Pacienta krēsla vadība;

-

Automātiska pacienta krēsla atgriešana “0” pozīcijā;

-

Pacienta krēsla stāvokļa “skalošana” aktivizēšana.

Pacienta krēsls:
 Krēsla apšuvuma krāsa pēc pasūtītāja izvēles,
 Šaurs muguras balsts,
 Kājgaļa caurspīdīga, noņemama aizsargplēve,
 Sinhrona muguras balsta un sēžamās daļas kustība,
 Automātika krēsla un muguras balsta avārijas apstāšanās saskaroties ar šķērsli,
 Krēsla kustības avārijas apturēšana ar kājas slēdzi,
 Mehāniski regulējams un fiksējams galvas balsts ar funkciju pacientu ārstēšanai
ratiņkrēslā,
 Krēsls viegli pagriežams attiecībā pret centru par 30⁰ pa labi vai 30⁰ pa kreisi,
 Krēsla labajā un kreisajā pusē integrēts krēsla vadības panelis ar:
-

Pogām krēsla kustībai uz augšu un leju;

-

Pogām muguras balsta kustībai uz augšu un leju;

-

Poga krēsla stāvoklim “skalošana” aktivizēšanai;

-

Poga krēsla atgriešanai “0” pozīcijā;

-

Iespēja programmēt krēsla stāvokļa pozīcijas;

 Krēsla zemākā pozīcija zemāk par 40 cm, augstākā – vismaz 80 cm,
 Krēsla celtspēja ne mazāk kā 120 kg.
 Speciāla metāla stabilizācijas plāksne zem pacienta krēsla, kura paredzēta iekārtas
stabilitātes un izlīmeņošanas nodrošināšanai uz nelīdzena un nepietiekamas stiprības
grīdas seguma.

Kājas vadības pedālis:
 Standarta vadības pedālis ar sviru (džoistiķi) un pamata funkcijām:


Instrumentu vadība un ātruma regulācija;



Instrumentu “izpūšanas” funkcija;



Pacienta krēsla vadība.

Operācijas lampa:
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 Diožu (LED) operācijas lampa ne mazāk kā 25`000 Lux,
 Lampas ieslēgšana no 3 pozīcijām – ārsta vadības panelis, asistenta pults un no pašas
lampas,
 Gaismas spilgtuma regulēšana,
 Noņemami un autoklavējami rokturi.

Ārsta krēsls:
 Manuāli regulējama atzveltne,
 Pamatne ar ne mazāk kā 5 riteņiem,
 Krēsla augstuma regulācija.

Asistenta krēsls:
 Manuāli regulējama atzveltne,
 Pamatne ar ne mazāk kā 5 riteņiem,
 Krēsla augstuma regulācija.

Garantijas laiks iekārtai:
 Ne mazāk par 24 mēnešiem.

Mikromotors:


Elektriskais mikromotors,



Bezoglīšu,



Ar LED gaismu,



Apgriezienu regulācija no 100 – 40`000 apgr./min.,



Griezes moments ne mazāk kā 4.0 Ncm,



Iekšējā ūdens padeve,



Reverss,



Korpuss ar titāna pārklājumu,



Autoklavējams,



Garantija ne mazāka par 24 mēneši.

Ātrais turbīnas savienojums:


Midwest savienojums ar iekārtas pievadu,



Ar LED gaismu,



Savienojams ar piedāvājumā norādītajiem turbīnas uzgaļiem,



Garantija ne mazāk par 12 mēnešiem.

Turbīnas uzgaļi:

3
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Savienojams ar piedāvājumā norādīto ātro savienojumu,



Ar gaismu,



Krāsas atveides indekss (CRI) ne mazāks par 90 pie 5`500 K,



Urbuļu fiksācija ar pogu,



Ne mazāk par 3 punktu urbuļa dzesēšanu,



Jauda ne mazāka par 19 W,



Max apgriezieni ne mazāk par 300`000 apgr./min.,



Autoklavējama,



Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.

Leņķa uzgaļi:

3



Savienojams ar piedāvājumā norādīto mikromotoru,



Ar gaismu,



Iekšējā ūdens padeve urbuļa dzesēšanai,



Viena punkta dzesēšana,



Urbuļu fiksācija ar pogu,



Maināma, izņemama galviņa,



Redukcija 1 : 1,



Autoklavējams,



Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.

Skēlera uzgalis:


Savienojams ar piedāvājumā norādīto iekārtas skēlera pievadu,



Ultraskaņas pjezoelektriskais skēleris,



Skēlera jaudas un darba režīmu vadība no ārsta instrumentu vadības paneļa,



Ne mazāk par 3 darba režīmiem: higiēna, periodontoloģija, endodontija,



Komplektā vismaz 4 skēlera uzgalīši,



Komplektā dinamometriskā atslēga uzgalīšu pareizai pieskrūvēšanai,



Autoklavējams,



Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.

“B” KLASES AUTOKLĀVS

2

Cena bez PVN:


KOPĀ:

Sterilizācijas kameras tilpums 17 litri,
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Sterilizācijas kamera lieta no nerūsējošā tērauda,



Automātiska sterilizācijas kameras durvju aizvēršanās,




Automātiska sterilizācijas kameras durvju atvēršanās pēc sterilizācijas cikla
beigām,
LCD displejs autoklāva funkciju vadībai,



USB ports sterilizācijas ciklu ierakstīšanai,



Ports printera pieslēgumam,



Bakteriocīdais filtrs,



Putekļu filtrs,



Max kameras noslogotība ne mazāka par 5 kg,



121⁰C un 134⁰C sterilizācijas programmas,



Iepakotu un neiepakotu instrumentu sterilizācijas programmas,



PRION sterilizācijas programma,



Vakuuma tests,



Helix tests,



B&D tests,



Iespēja programmēt individuālu sterilizācijas programmu,



Ne mazāk par 3 speciālām šālītēm,



Šālīšu turētājs,



Rokturis šālīšu izņemšanai no kameras,



Destilētā un izlietotā ūdens indikators,



Garantija ne mazāka par 24 mēnešiem.

“B” KLASES UZGAĻU AUTOKLĀVS

2

Cena bez PVN:

KOPĀ:



Sterilizācijas kameras tilpums ne mazāks par 1 litru un ne lielāks par 1,5 litriem,



LED displejs,



Instrumentu grozs uzgaļiem,




Perforēta, speciāla, maza izmēra šālīte maziem instrumentiem (skēlera uzgalīši,
uzgaļu galviņas, u.c.),
Divas sterilizācijas programmas – 121⁰C un 134⁰C,



Max sterilizācijas laiks 8 min.,



Automātiska tvaika ģeneratora tīrīšana,
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Automātiska destilētā ūdens kvalitātes noteikšana,



Iebūvēta destilētā ūdens tvertne,



Garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem.

GAISMAS POLIMERIZĀCIJAS LAMPA

2

Cena bez PVN:

KOPĀ:



Bezvadu ar Li Ion bateriju,



Metālisks korpuss,



Ne smagāka par 120 g,



Gaismas avots – LED diode,



Gaismas intensitāte ne mazāka par 1`000 mW/cm³,



Polimerizācijas laiki: 10 / 20 / 30 sek.,



Pilnas uzlādes laiks ne ilgāk kā 6 h,



Nepārtrauktas darbības laiks ar pilnībā uzlādētu bateriju ne mazāk kā 3 h,



Skaņas signāls katras 10 sek.,



Aizsargstikls gaismas vadam,



Beterijas lādētājs,



Lampas turētājs,



Garantija ne mazāk par 24 mēnešiem.

Datums
Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
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2.pielikums
iepirkumam
„Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)
Pretendenta pieteikums
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Datums
Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
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3.pielikums
iepirkuma
„ Medicīnas iekārtu iegāde mobilajiem zobārstniecības kabinetiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/26)
PRETENDENTA PIEREDZE (FORMA)

Pasūtītāja nosaukums,
Nr.p.k.
kontaktpersona,
tālruņa numurs

Piegādātais iekārta

Līguma
summa,
euro bez PVN

Līguma izpildes
periods
(no – līdz)
(mm/gggg)

1.
2.
3.
*Lai nepārkāptu komercnoslēpumus par privātiem uzņēmumiem, norādīt to nosaukumus, vai
plašāku informāciju iespēju robežās.

Datums
3

Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:

___________________
3

Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno
pilnvara
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