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(protokols Nr.1)
____________________________
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja J.Lepiksone

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Slimību profilakses un kontroles centra organizētā iepirkuma
„Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana”
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Pasūtītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs, reģ. Nr. 90009756700, Duntes iela 22, K-5,
Rīga, LV-1005, tālrunis 67501590, fakss 67501591, turpmāk – Pasūtītājs.
Iepirkuma priekšmets un CPV kods: kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā
(bakterioloģiskā) izmeklēšana infekcijas slimību perēkļos, turpmāk –Pakalpojums, CPV kods:
85140000-2.
Tehniskā specifikācija: tehniskā specifikācija pievienota nolikumam, turpmāk – Nolikums, kā
Tehniskais un finanšu piedāvājums (1.pielikums) un satur prasības, par kurām pretendentam
jāiesniedz piedāvājums.
Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.
Kontaktpersona: Juridiskās un resursu nodaļas vecākais juriskonsults Jānis Jakobovičs, tālr.:
67387674, e-pasts: janis.jakobovics@spkc.gov.lv.
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikumam Pasūtītāja pircēja profilā
www.eis.gov.lv.
Informācijas sniegšana: ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
nolikuma prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa pastu)
ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu par Nolikumu, ievieto šo informāciju
Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv pie attiecīgā Iepirkuma nolikuma un Pasūtītāja
mājaslapā pieši iepirkuma. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas
tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv saistībā ar šo Iepirkumu. Ja minētās
ziņas Pasūtītājs ir ievietojis Pasūtītāja profilā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi
papildu informāciju. Ieinteresētais pretendents Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts
Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.1
Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:
8.1. pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām
prasībām.
8.2. pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta
apjomu.
8.3. pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma Iepirkumam
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
8.4. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Pasūtītāja pircēja profilā, ievērojot šādas
pretendenta izvēles iespējas:
8.4.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS
Iepirkuma profilā ievietotās formas;
8.4.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un
pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
8.4.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu
apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un
aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu
paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk.
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
8.5.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar
standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram,
Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf
formātā);
8.5.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
8.5.3. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota
piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst
saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai,
ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu
laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska
atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no
šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
8.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs
un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās
prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu
elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. pretendents ir tiesīgs apliecināt
visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu
kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un
tulkojumiem.
8.7. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, izņemot piedāvājumam papildus
pievienotos informatīvos materiālus (piemēram, ražotāja katalogus, bukletus), kas var
tikt iesniegti arī svešvalodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu
dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu
latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
8.8. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19. pantam vai kas
uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents konkrēti norāda tikai uz tām
piedāvājuma lapām (daļām), kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi
“Komercnoslēpums”. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt
informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tai skaitā nolikumā
iekļautā informācija, kā arī piedāvātā cena.
8.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no
jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez
iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
8.10. Visai pretendenta piedāvājumā sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai. Ja iepirkumu
komisijai rodas šaubas par pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai
dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents apstiprina
informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumenta kopiju. Šajā punktā
minētie dokumenti ir jāiesniedz Komisijas norādītajā termiņā.
8.11. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam
8.5.
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9.
10.

pārstāvim, pievienojot pilnvaru vai citu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu
pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim
piešķirto tiesību un saistību apjoms.
8.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā
norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma
procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt piegādātāju apvienību ir
jāparaksta katras piegādātāju apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai
pilnvarotajam pārstāvim.
8.13. Pirms nolikuma 8.15. apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS
pieejamos rīkus.
8.14. Pēc nolikuma 8.15. apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pretendents:
8.14.1. nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
8.14.2. ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot
Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku
pretendenta līdzdalību šajā Iepirkumā.
8.15. Pretendenti piedāvājumus iesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 5. februāra plkst. 11:00,
iesniedzot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS
Iepirkuma profila un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par
neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Ārpus EIS Iepirkuma profila iesniegtie piedāvājumi
neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
Iepirkuma priekšmeta daļas: iepirkuma priekšmets ir vienā daļā, pretendentam piedāvājums
jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Kvalifikācijas prasības pretendentam:
10.1. pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10.2. pretendenta laboratorija ir akreditēta ūdens, pārtikas un klīniskā materiāla testēšanas
jomā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) vai ārvalstu pretendenta
nacionālajā akreditācijas institūcijā;
10.3. pretendents pēdējo 3 gadu (2016., 2017., 2018.gadā) laikā ir veicis līdzīgu pakalpojumu
(laboratorisko izmeklējumu) nodrošināšanu, un tā finanšu apjoms vismaz vienā no
gadiem ir bijis līdzvērtīgs piedāvājumā norādītajam apjomam, neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli;
10.4. pretendents ir saņēmis vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem pēdējo trīs
gadu laikā (2016., 2017., 2018.gadā), kas apliecina pretendenta sniegto līdzīgo
pakalpojumu (laboratorisko izmeklējumu) kvalitāti un savlaicīgumu;
10.5. pretendentam jānodrošina paraugu pieņemšana, tai skaitā pieņemto paraugu kvalitatīva
uzglabāšana un transportēšana līdz testēšanas uzsākšanai šādās pilsētās, kur atrodas
Pasūtītāja Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta reģionālo
nodaļu darbavietas: Rīgā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē,
Valmierā un Ventspilī (turpmāk – Reģionālās nodaļas). Paraugu pieņemšana
jānodrošina ne vēlāk kā divu stundu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža:
10.5.1. Pasūtītāja darba laikā no plkst. 8:30 līdz 16:00 (turpmāk – darba laiks),
10.5.2. ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos ārpus darba laika visu
diennakti;
10.6. gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz katra piegādātāju
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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;
10.7. 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.
Iesniedzamie dokumenti:
11.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma formai;
11.2. ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts
normatīvo aktu prasībām atbilstoši Nolikuma 10.1.punktam;
11.3. pretendenta laboratorijas akreditācijas apliecības kopija atbilstoši Nolikuma
10.2. punkta prasībām;
11.4. pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma formai, kurā tas
apliecina atbilstību Nolikuma 10.3.punktam;
11.5. vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem, kas apliecina pretendenta
atbilstību Nolikuma 10.4.punkta prasībām;
11.6. pretendenta apliecinājums, ka tas nodrošinās paraugu pieņemšanu Rīgā, Daugavpilī,
Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī Pasūtītāja darba
laikā un ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos ārpus darba laika visu
diennakti, kā arī pieņemto paraugu kvalitatīvu uzglabāšanu un transportēšanu līdz
testēšanas uzsākšanai, un tam ir nepieciešamie saziņas līdzekļi izmeklējumu
pieteikšanai (diennakts tālrunis, fakss) (atbilstība Nolikuma 10.5.punkta prasībām);
11.7. 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;
11.8. 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.
Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. Iepirkuma komisija:
12.1. pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformējuma
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija
lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
12.2. pārbauda pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām atlases prasībām. Ja piedāvājums
neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija lemj par pretendenta
izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
12.3. pārbauda pretendenta Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
Pretendents, kura Tehniskais un finanšu piedāvājums neatbildīs Nolikuma prasībām,
tiks izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā;
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13.
14.

12.4. līguma slēgšanas tiesības piešķirs piedāvājumam, kurš atbilst Nolikuma prasībām un
iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu;
12.5. 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 Nolikumā 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;
12.6. trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiks
informēts par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu: iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums.
Līguma slēgšana un tā darbības termiņš:
14.1. iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata;
14.2. Pakalpojuma termiņš: līdz Līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 12 mēnešus
no Līguma noslēgšanas brīža;
14.3. Pakalpojums tiek veikts: Latvijas Republikā;
14.4. plānotā līguma summa: līdz 11 000,00 euro bez PVN;
14.5. samaksa un termiņš: ne ilgāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas dienas;
14.6. līgums var tikt izbeigts pirms termiņa līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, pusēm abpusēji vienojoties vai 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot otru
pusi.
14.7. 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;
14.8. 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 nākamo zemāko cenu.

1.pielikums – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma uz 4 lapām.
2.pielikums – pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 1 lapas.
3.pielikums – pretendenta pieredze (forma) uz 1 lapas.
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1.pielikums
iepirkuma
„Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/02) nolikumam
Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Pretendents veic Pasūtītājam nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu veikšanu saskaņā ar sekojošām prasībām:
1. Paraugu testēšana saskaņā ar laboratorijas tehnisko kompetenci, ievērojot LVS EN ISO/IEC 17025 standarta “Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasības, un vismaz 80% testēšanas metožu iekļautas akreditācijas sfērā.
2. Laboratorijai jābūt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) vai ārvalstu pretendenta nacionālajā akreditācijas institūcijā
akreditētai testēšanas laboratorijai ūdens, pārtikas un klīniskā materiāla testēšanas jomā.
3. Jānodrošina paraugu pieņemšana (paraugi kontaktpersonām un vides paraugi) Pasūtītāja Infekcijas slimību profilakses un
pretepidēmijas pasākumu nodaļas Reģionālo nodaļu darbavietās, šādās pilsētās: Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā,
Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, nodrošinot pieņemto paraugu kvalitatīvu uzglabāšanu un
transportēšanu līdz testēšanas uzsākšanai.
4. Jānodrošina Pasūtītāja nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu veikšana ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos: darba
dienās ārpus darba laika no plkst. 16:00 līdz plkst. 8:30, kā arī brīvdienās un svētku dienās Reģionālo nodaļu darbavietās tuvākajā
pretendenta laboratorijā, iepriekš saskaņojot paraugu pieņemšanu ar Pasūtītāja reģionālo nodaļu pa tālruni.
5. Jānodrošina paraugu testēšanas uzsākšana pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā, 1 (vienas) dienas laikā pēc tā saņemšanas atbilstoši
metodei un laboratorijas tehnoloģijām, kā arī jānodrošina paraugu testēšana saskaņā ar darba uzdevumiem konkrētajiem izmeklējumu
veidiem.
6. Pretendentam, iepriekš saskaņojot nosūtīšanu ar Pasūtītāja reģionālo nodaļu, kas ir pasūtījusi parauga testēšanu, jānosūta minētajai
nodaļai laboratoriskās testēšanas pārskata 1 (viens) eksemplārs pa faksu 1 (vienas) dienas laikā pēc testēšanas pabeigšanas. Pozitīva
testēšanas rezultāta gadījumā (konstatējot patogēno mikroorganismu) Pretendents (Izpildītājs) papildus nekavējoties pa faksu,
telefoniski vai pa elektronisko pastu informē par to Reģionālo nodaļu, kas ir pasūtījusi testēšanu.
7. Jānodrošina nepieciešamā paraugu ņemšanas un transportēšanas aprīkojuma un līdzekļu (laboratoriskie trauki ūdens un pārtikas
paraugu ņemšanai, transporta barotnes, mēģenes ar steriliem tamponiem, sterilie maisiņi un tamponi) izsniegšana Pasūtītāja
reģionālajām nodaļām paraugu pieņemšanas vietās.
8. Jānodrošina testēšanas metodes uzturēšana, kā arī nepieciešamie reaktīvi izmeklējumu veikšanai atkarībā no epidemioloģiskās
situācijas valstī.
9. Jānodrošina testēšana, testēšanas pārskatu sagatavošana un piegāde attiecīgās reģionālās nodaļas darbavietā, nepieciešamības
gadījumā konsultēšana.

10. Pēc epidemiologa pieprasījuma jātransportē izdalītā mikroorganismu kultūra uz RAKUS Nacionālo references mikrobioloģijas
laboratoriju, kas veic šo kultūru identifikāciju, tipēšanu un jutības pret antimikrobu līdzekļiem noteikšanu.
A. Kontaktpersonu laboratoriskie (bakterioloģiskie) izmeklējumi infekcijas slimību perēkļos
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

Nosakāmais ierosinātājs

Izmeklējamais materiāls un
metode

Paraugu
skaits

fekāliju paraugs/uztriepe

170

fekāliju paraugs/uztriepe

50

Salmonellu (ne tīfa, ne paratīfa)
izdalīšana no klīniskā parauga.
fekāliju paraugs/uztriepe
fekāliju paraugs/uztriepe

220

Shigella sp. izdalīšana no klīniskā
parauga

70

Campylobacter spp
(negatīvs)
Campylobacter spp
(pozitīvs)
Kopā: Campylobacter spp

fekāliju paraugs/uztriepe

15

fekāliju paraugs/uztriepe

5

Campylobacter ) izdalīšana no
klīniskā parauga.

20

C.diphtheriae (negatīvs)

uztriepe no deguna un rīkles gala
vai ādas bojājumiem
uztriepe no deguna un rīkles gala
vai ādas bojājumiem
Toksīnu izraisošas
Corynebacterium diphtheriae
infekcijas izdalīšana no klīniskā
parauga

100

Salmonella sp.
(negatīvs)
Salmonella sp.
(pozitīvs)
Kopā: salmonella sp.
Shigella sp. (negatīvs)
Shigella sp.
(pozitīvs)
Kopā: shigella sp.

C.diphtheriae(pozitīvs)
Kopā: C.diphtheriae

8

30
20

50
150

Laboratoriskās
izmeklēšanas
metodes
apraksts **

Pakalpojuma
cena EURO
par vienu
vienību bez
PVN ***

Pakalpojuma
kopējā summa
par plānoto
apjomu EURO
bez PVN***

Kopā:

460

B. Vides paraugu laboratoriskie izmeklējumi infekcijas slimību perēkļos
1.
Pārtika, ūdens- mezofīlo aerobu un
fakultatīvo anaerobu
mikroorganismu noteikšana, LVS
Baktēriju kopskaits (MAFAM) EN ISO 6222: 1999
2.
Koliformas (zarnu nūjiņu
Pārtika- zarnu nūjiņu grupas
grupas baktērijas) ( ZNGB)
baktēriju noteikšana paraugā, LVS
ISO 4831:2006
3.
Salmonella sp.
Pārtika- Salmonella sp. izdalīšana
no parauga, LVS EN ISO
6579:2003/AC:2006

10
10

30
5.

Yersinia ģints mikroorganismi

6.

Staphylococcus aureus

7.

S.aureus enterotoksīna
kodējošais gēns

8.

Enterobacteriaceae

9.

Koliformas baktērijas un E.
Coli

10.

Zarnu enterokoki

Pārtika- Yersinia ģints
mikroorganismu izdalīšana no
parauga, LVS ISO 10273:2003
Pārtika- Staphylococcus aureus
noteikšana paraugā, LVS EN ISO
688-1+A1:2007
Pārtika- S.aureus enterotoksīnu
kodējošo gēnu klātbūtnes
noteikšana ar PĶR
Pārtika- Enterobacteriaceae
izdalīšana no parauga, LVS ISO
21528/2:2007
Dzeramais ūdens- Koliformas
baktērijas un E. Coli noteikšana
paraugā, LVS EN ISO 93081:2006+1AC:2009
Dzeramais ūdens - Zarnu
enterokoku skaita noteikšana
paraugā,LVS EN ISO 7899-2:2006

9

10

10

10

10

10
10

11.

Pseudomonas aeruginosa

12.
Salmonella spp.
13.
Yersinia ģints mikroorganismi
Kopā

Dzeramais ūdens- Pseudomonas
aeruginosa noteikšana paraugā,
LVS ISO 16266
Virsmas nomazgājumi- Salmonella
spp. izdalīšana paraugā, LVS EN
ISO 6579:2003/AC:2006
Virsmas nomazgājumi– Yersinia
enterocolitica vai
pseudotuberculosis izdalīšana
paraugā, LVS ISO 10273:2003

10

15

10

145

C. Laboratoriskie izmeklējumi retu infekcijas slimību perēkļos
1.
Legionella sp.
ūdens, nomazgājumi- Legionella
spp. izdalīšana no parauga, LVS
ISO 11731:1998
Kopā

200

200

Pavisam kopā:
* Norādītais Pakalpojuma izmeklējumu skaits ir plānotais, bet Pasūtītājs iepērk tādu izmeklējumu daudzumu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājam nav
pienākums izpirkt visu plānoto pozīciju daudzumu un Pasūtītājam ir tiesības attiecīgās pozīcijas apjomu Līguma summas ietvaros mainīt.
** Aizpilda Pretendents
*** Pakalpojuma vienas vienības cenā ietilpst visi tieši un netieši saistītie izdevumi, kā arī transporta izdevumi un visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās
vērtības nodokli.
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2.pielikums
iepirkuma
„Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/02) nolikumam
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
APLIECINĀJUMS:
Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā pretendenta
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums
piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā pretendentiem, tehniskajā specifikācijā
norādītās prasības. Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Mūsu uzņēmums un piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam:______________________________ (norāda atbilstošo).
Datums
Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:

3.pielikums
iepirkuma
„Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/02) nolikumam
PRETENDENTA PIEREDZE (FORMA)
Pasūtītāja
nosaukums,
Nr.p.k.
kontaktpersona,
tālruņa numurs

Pakalpojuma
nosaukums

Pakalpojuma
raksturojums

Līguma
summa,
EURO bez
PVN*

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

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