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1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Optima 1 2016/1. 
 

2. Iepirkuma priekšmets: CPV kods – 33651600-4. 

3. Ziņas par pasūtītāju un maksātāju. Kontaktpersona.  
 

SIA ”Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ” 
Reģistrācijas Nr. 41703007451 
Juridiskā adrese: Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 630 25221, fakss: 630 22822 
E-pasts: optima1@apollo.lv 
Mājas lapa: www.optima1.lv 
Norēķinu rekvizīti: AS “SEB Banka” 
SWIFT: UNLALV2X008 
IBAN: LV03 UNLA 0008 0005 0080 5 

          
   Kontaktpersona – Laila Budrēvica, tālrunis 28875594. 
 

4. Līguma izpildes laiks un vieta. 

4.1. Laiks – 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas; 

4.2. Vieta - SIA ”Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ”, Raiņa iela 42, Jelgava, 
21.kabinets. 

5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība. 

5.1. Laiks un vieta - līdz 2016.gada 26.aprīlim, plkst. 9.00, Raiņa iela 42, Jelgava, LV-
3001, 18.kabinets, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 11.30; 

5.2. Kārtība - piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu, pasta sūtījumam 
jābūt nogādātam 5.1.punktā noteiktajā termiņā un adresē. Ja piedāvājums iesniegts pēc 
5.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod 
atpakaļ Pretendentam; 

5.3. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā 
to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendenta pārstāvis 
apliecina ar savu parakstu. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai; 

5.4. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus nolikumā, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas 
pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pagarinot iepirkuma procedūras 
termiņus. Grozījumi tiks publicēti IUB mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā;  

5.5. Termiņā iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

6. Piedāvājuma noformējums. 

6.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā; 
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6.2. Ja Pretendents iesniedz dokumenta kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina LR 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

6.3. Piedāvājums jāiesniedz cauršūts, ar sanumurētām lapām, aizmugurē ar uzlīmi, uz 
kuras jābūt – norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam, tās personas 
parakstam un paraksta atšifrējumam, kura ir tiesīga parakstīt Piedāvājumu; 

6.4. Aploksnes noformējums. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā aploksnē, 
vienā eksemplārā. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:  

 Pasūtītāja nosaukums un adrese,  
 iepirkuma nosaukums, 
 iepirkuma identifikācijas numurs, 
 Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, 
 neatvērt līdz 2016.gada 26.aprīlim, plkst. 10.00; 

 
6.5. Piedāvājuma saturs: 
 titullapa (pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums, 

iepirkuma identifikācijas numurs), 
 satura rādītājs, 
 pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā (1.pielikums), 
 finanšu piedāvājums, kurā jāietver nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kuras rodas 

Pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda EUR bez 
PVN.  Pretendents finanšu piedāvājumā ietver iepirkuma daļas, uz kurām pretendē. 
(3.pielikums), 

 uzņēmuma reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas 
apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, 

 VID izziņa, ka uzņēmumam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto 
maksājumu parādu, 

 licences kopija farmaceitiskai darbībai ar vakcīnām, 
 cita informācija; 

 
6.6. Pretendentu piedāvājumi, kas nav noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām, kā arī 

būtiski neatbilst iepirkuma priekšmeta specifikācijai (2.pielikums), tiks noraidīti. 
 

7. Piedāvājuma atvēršanas laiks, vieta un kārtība. 

7.1.  Laiks un vieta - 2016.gada 26.aprīlis, plkst. 10.00, Raiņa iela 42, Jelgava, 
6.kabinets; 

7.2. Kārtība - pēc Pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta 
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts 
konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas 
loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.  Komisijas priekšsēdētājs 
atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 
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8. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji. 

8.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām un 
piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sanāksmē; 

8.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu bez pievienotās 
vērtības nodokļa, izvērtējot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu; 

8.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt Pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, 
uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Ja attiecīgais 
Pretendents piecu darba dienu laikā neiesniedz minētos dokumentus, Pasūtītājs to 
izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

9. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu un līguma noslēgšanu. 

9.1. Komisijai nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu, nedz arī piešķirt līgumu, un tā 
saglabā sev tiesības pārtraukt iepirkumu jebkurā laikā, ja tam ir objektīvs pamatojums; 

9.2. Pasūtītājs pieņemto lēmumu ievieto IUB mājas lapā, Pasūtītāja mājas lapā un 
rakstiski paziņo visiem Pretendentiem trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas; 

9.3. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kura 
piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu; 

9.4. Iepirkuma līgums ir slēdzams uz Pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar 
piedāvājuma noteikumiem; 

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma 
komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais 
izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem 
lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

9.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums ievieto IUB mājas 
lapā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu un ievieto līgumu Pasūtītāja mājas 
lapā.  

 
Pielikumi 
 
1.pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.  
2.pielikums. Specifikācija. 
3.pielikums. Finanšu piedāvājums. 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja _____________________________ Ingrīda Budrēvica 

                                                                                                                             



1. pielikums 
Iepirkuma nolikumam 

“Vakcīnu iegāde 
SIA ‘’Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ‘’ vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. Optima 1 2016/1 
 
                                                                                                                                                                               

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 
 

Vakcīnu iegāde 
SIA” Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ”vajadzībām 

 

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) __________________________, reģ.Nr.__________________, 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs _____________________________________________, 
tā___________(amats, vārds, uzvārds) personā, personas kods _______-_______ ar šī 
pieteikuma iesniegšanu: 
 
 piesakās piedalīties publiskā iepirkuma “Vakcīnu iegāde SIA “Medicīnas sabiedrība 

“OPTIMA 1” ” vajadzībām”, identifikācijas Nr. Optima 1 2016/1; 
 apņemas ievērot iepirkuma nolikumu; 
 atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma esamību 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā 
līguma noslēgšanai; 

 apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 
pamatnosacījumus; 

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
 apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) pārdot vakcīnas SIA ”Medicīnas 

sabiedrība “OPTIMA 1” ” saskaņā ar Finanšu piedāvājumu. 
 
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis: 
 
Vārds, uzvārds  
Amats  
Uzņēmuma adrese  
Uzņēmuma tālruņa, faksa 
numurs 

 

Paraksts  
  
Z.v. 

 

1. Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 
2. Pieteikums ir jāraksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno 
pilnvara). 
 



2. pielikums 
Iepirkuma nolikumam 

“Vakcīnu iegāde 
SIA ‘’Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ‘’ vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. Optima 1 2016/1 
 

 
SPECIFIKĀCIJA 

 
 

Iepirkuma 
daļas 

Nosaukums Aptuvenais pasūtījums 
līguma darbības laikā, gab. 

1. Vakcīna pret ērču encefalītu – pieaugušajiem 150-200 

2. Vakcīna pret ērču encefalītu – bērniem 150-200 

3. Vakcīna pret gripu 100-150 

4. Vakcīna pret pneimokoku infekciju 5-15 

5. Vakcīna dzemdes kakla vēža profilaksei 5-10 

6. Vakcīna pret hepatītu A 5-10 

7. Vakcīna pret hepatītu B – pieaugušajiem 5-10 

8. Vakcīna pret A un B - pieaugušajiem 5-10 

 
 
 

PAPILDUS NOSACĪJUMI 
 

1. Specifikācijā iekļautajām vakcīnām piedāvāt iespējami dažādu ražotāju vakcīnas. 

2. Pasūtījuma apjoms un sadalījums starp vakcīnām nav noteikts un mainās katrā 
pasūtījumā. Pasūtījuma izpildes termiņš 24 stundas vai savstarpēji vienojoties – garāks. 

3. Vakcīnu derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par divām trešdaļām no vakcīnai noteiktā 
derīguma termiņa vai savstarpēji vienojoties – īsāks. 

4. Vakcīnu cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi. 

5. Piedāvātajām vakcīnām jābūt reģistrētām atbilstoši LR likumdošanai. 

6. Vakcīnu glabāšanas un transportēšanas noteikumiem jāatbilst LR likumdošanai. 

7. Līguma darbības termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 



3. pielikums 
Iepirkuma nolikumam 

“Vakcīnu iegāde 
SIA ‘’Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ‘’ vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. Optima 1 2016/1 
 
 
                                                                                                                                                                               

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Iepirkuma 
daļas 

Nosaukums Vakcīnas 
nosaukums 

Piedāvātā cena bez 
PVN, EUR/gab. 

1. Vakcīna pret ērču encefalītu – 
pieaugušajiem 

  

2. Vakcīna pret ērču encefalītu – 
bērniem 

  

3. Vakcīna pret gripu   

4. Vakcīna pret pneimokoku infekciju   

5. Vakcīna dzemdes kakla vēža 
profilaksei 

  

6. Vakcīna pret hepatītu A   

7. Vakcīna pret hepatītu B – 
pieaugušajiem 

  

8. Vakcīna pret A un B - 
pieaugušajiem 
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