APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2021.gada 15.septembra sēdē
protokols Nr.1

VAKCĪNU IEGĀDE
SIA “MEDICĪNAS SABIEDRĪBA ”OPTIMA 1” ”
VAJADZĪBĀM
NOLIKUMS
Atklāts konkurss Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Optima 1 2021/1.
2. Iepirkuma priekšmets: vakcīnas.
3. CPV kods: 33651600-4.
4. Pasūtītājs.
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
5. Kontaktpersona: galvenā māsa Laila Vanaga, kontakttālrunis 28875594, e-pasts:
optima1@apollo.lv.
6. Līguma izpildes laiks un vieta.
6.1.
Laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
6.2.
Vieta - SIA ”Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ”, Raiņa iela 42, Jelgava,
21.kabinets.
7. Iepirkuma procedūras dokumenti.
7.1.
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja
Pasūtītāja mājas lapā http://www.optima1.lv/?page_id=14;
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7.2.

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja
Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā – EIS)
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/63296.

8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks.
8.1.
Piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2021.gada
29.septembrim plkst.10:00;
8.2.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir
iesniedzami tikai elektroniski;
8.3.
Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie
piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti
pretendentiem;
8.4.
Piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 11.punkta prasībām.
9. Prasības pretendentiem.
Prasība
9.1.
Pretendents normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā
ir
reģistrēts
Uzņēmumu reģistrā Latvijas Republikā
9.2.
Pretendents normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā
ir
reģistrēts
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu
reģistrā Latvijas Republikā
9.3.
Pretendentam nav nodokļu un
citu
valsts
noteikto
obligāto
maksājumu parādu

Iesniedzamais dokuments
Komisija šo informāciju pārbauda pēc datiem,
kas pieejama EIS
Komisija šo informāciju pārbauda pēc datiem,
kas pieejama Zāļu valsts aģentūras mājas lapā
Komisija šo informāciju pārbauda pēc datiem,
kas pieejama EIS

10. Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
10.1.
Pieteikums par piedalīšanos 1.pielikums
publiskajā iepirkumā
10.2.
Specifikācija
2.pielikums
10.3.
Finanšu
piedāvājums 3.pielikums
(Pretendents ietver iepirkuma daļas uz
kurām pretendē)
11. Prasības piedāvājuma dokumentu noformēšanai un iesniegšanai.
11.1.
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā;
11.2.
Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniski ar Microsoft Office un Adobe
Acrobat Reader (PDF) rīkiem lasāmā formātā;
11.3.
Finanšu piedāvājums (3.pielikums) jāaizpilda nemainot Pasūtītāja noteikto secību
un pozīciju skaitu. Cenas ir jānorāda euro (EUR), noapaļojot ar divām zīmēm aiz komata,
bez PVN;
11.4.
Dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota
persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās
pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno Pretendenta atlases dokumentiem;
11.5.
Dokumentus Pretendents iesniedz parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu
vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
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11.6.
Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai,
tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras. Ja
piedāvājums saturēs kādu no šajā apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
12. Piedāvājuma atvēršanas vieta un laiks.
12.1.
Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā, uzreiz pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām;
12.2.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS ekonkursu apakšsistēmā.
13. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji.
13.1.
Iepirkuma komisija piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām un
piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sanāksmē;
13.2.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, izvērtējot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu;
13.3.
Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt Pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus,
uzdot jautājumus telefoniski vai rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas
nepieciešams atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Ja attiecīgais
Pretendents piecu darba dienu laikā neiesniedz minētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēdz
no dalības iepirkuma procedūrā.
14. Iepirkuma līgums.
14.1.
Pasūtītājs slēgs līgumu par katru iepirkuma daļu atsevišķi ar vienu Pretendentu.
Pasūtītājs slēgs līgumu par konkrētu vakcīnu iegādi ar katru Pretendentu, ja iepirkuma daļā
tiks piedāvātas dažādu ražotāju vakcīnas. Ja viens Pretendents iegūs līguma slēgšanas
tiesības vairākās iepirkuma daļās, tiks slēgts viens līgums par attiecīgajām iepirkuma
daļām;
14.2.
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.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ___________________________________ Ingrīda Budrēvica
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