Pasūtītāja Līguma reģ. Nr._________
Piegādātāja Līguma reģ. Nr. 31/03-2020
LĪGUMS
par plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu iegādi ārkārtējās situācijas laikā
Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un pamatojoties
uz Veselības ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/434 “Par Lienes Cipules
iecelšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatā”, no vienas puses un
SIA “A.Medical”, turpmāk – Piegādātājs, tās valdes locekļa Igora Palkova personā, kurš
rīkojas saskaņā ar 2020.gada 18.marta pilnvaru Nr.13/09-2020, no otras puses, turpmāk abi kopā Puses
saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 (turpmāk - Rīkojums)
4.14.punktu, kas pieļauj ārkārtējās situācijas laikā iegādāties preces, kas nepieciešamas Covid-19
uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un šo pasākumu organizēšanai nepiemērojot
Publisko iepirkumu likumu, un pamatojoties uz Pasūtītāja veikto tirgus izpēti (NMP dienestā reģ.
2020.gada 01.aprīlī Nr. 1-21.9/1060) noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un
kvalitātē piegādāt plaušu mākslīgas ventilācijas iekārtas Oxylog VE300 Dräger (turpmāk– Prece)
un Preces piederumi, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un Līguma pielikumiem.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.
Kopējā maksimālā līgumcena un norēķinu kārtība
Kopējā līgumcena par plānoto Preces apjomu ir līdz EUR 132 231,40 (viens simts trīsdesmit
divi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, 40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa,
turpmāk – PVN, PVN 21% ir EUR 27 768,60,00 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
sešdesmit astoņi euro, 60 centi), kopā ar PVN ir EUR 160 000,00 (viens simts sešdesmit
tūkstoši euro, 00 centi). Cena par 1 (vienu) Preces vienību ir EUR 7 128,00 (septiņi
tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro, 00 centi) bez PVN.
Detalizēta Preces un Preces piederumu cenas ir norādīta Finanšu piedāvājumā (Līguma
2.pielikums).
PVN aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo
aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Preces saņemšanas brīdī spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
Preču cenā ietilpst visi maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar
Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī piegādes izdevumi.
Pasūtītājs samaksu par piegādāto Preci veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas
kontu (Līguma 10.punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces piegādes, ko
apstiprina Preču pavadzīme-rēķins.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja norādītajā
bankas kontā.
Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot arī elektroniskos rēķinus, nosūtot tos uz nmpd@nmpd.gov.lv.
Šāds rēķins derīgs bez paraksta un zīmoga.
Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu Preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības
nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu kopējo līgumcenu (Līguma
2.1.punkts), ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība iegādāties Preci objektīvu apstākļu vai
nepārvaramas varas, tai skaitā tādu no Pasūtītāja gribas neatkarīgu valsts pārvaldes
institūciju lēmumu un rīcības vai normatīvo aktu pieņemšanas un spēkā stāšanās rezultātā,
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

kas būtiski ierobežo Pasūtītāja tiesības un spējas uzņemties attiecīgās līgumsaistības, vai tiek
noteikts Rīkojumā noteiktā ārkārtas situācijas laika izbeigšanu.
3.
Preces piegādes kārtība
3.1. Pasūtītājs pasūta 18 Preces un par pārējo Līgumā paredzēto kopsummu, Pasūtītājs ir tiesīgs
pasūtīt Preces piederumus, kas noteiktas Līguma 2,pielikumā.
3.2. Preču pasūtījumu Pasūtītājs veic saskaņā ar Līguma 3.1.punktu, pasūtījumu piesakot
elektroniski Līguma 9.4.2.punktā norādītajai kontaktpersonai.
3.3. Piegādātājs, saņemot Pasūtījumu, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja
Pasūtījuma nosūtīšanas dienas apstiprina pasūtījuma pieņemšanu, nosūtot Pasūtītājam pa epastu rakstisku paziņojumu. Piegādātājs Preci piegādā, saskaņojot ar Pasūtītāju Preces
piegādes vietu un laiku.
3.4. Pasūtītājam Preces ir jāpiegādā un jāuzstāda ne vēlāk kā 98 (deviņdesmit astoņu) dienu laikā
no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas dienas.
3.5. Piegādātājs, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, nodrošina Preces piegādi NMP dienesta
reģionālajiem centriem, adresēs, kas norādītas Līguma 9.3.1.punktā.
3.6. Preces nodošana un pieņemšana tiek apliecināta, abām Pušu kontaktpersonām parakstot
Piegādātāja Preces pavadzīmi–rēķinu, turpmāk – Pavadzīmi, 3 (trīs) identiskos eksemplāros,
no kuriem viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri Pasūtītājam. Pavadzīmē
obligāti jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, Preces nosaukumam
(identifikācija), piegādātās Preces cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN, un apmaksas
termiņu atbilstoši šī Līguma 2.6.punktā noteiktajam.
3.7. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
3.8. Piegādātājs ar saviem resursiem nodrošina Preces komplektēšanu, sagatavošanu darbam un
uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajos transportlīdzekļos.
3.9. Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību Preču lietošanā Pasūtītāja telpās,
vismaz divas atsevišķas reizes (divām atsevišķām grupām), katrā NMP dienesta reģionālajā
centrā, kurā Prece piegādāta. Par apmācību norises vietu un laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.
3.10. Neplānotu bojājumu gadījumos Piegādātājs nodrošina Preces apkalpošanu darba dienās ne
vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā no pieteikuma brīža un brīvdienās vai svētku dienās
ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pieteikuma brīža. Preces apkalpošanas
pieteikums ir piesakāms elektroniski uz Līguma 9.4.2.punktā norādīto e-pasta adresi.
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4.6.

4.7.

4.
Preces kvalitāte un garantija
Preces iepakojumam jābūt tādam, kas nodrošina Preces nesabojāšanu transportēšanas laikā.
Preces garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Preces Pavadzīmes parakstīšanas
dienas.
Precei jāatbilst Tehniskajā piedāvājumā norādīto standartu prasībām.
Pasūtītājs konstatējot, ka Prece neatbilst Līguma noteikumiem, turpmāk – Trūkumi,
sagatavo un uz Piegādātāja kontaktpersonas Līguma 9.4.2.punktā norādīto e-pastu nosūta
pretenziju, turpmāk - Pretenzija par konstatējamiem Preces trūkumiem un neatbilstībām.
Ja tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva vai, ir Preces bojājumi, kas nav izraisīti
Pasūtītāja vainas dēļ (piemēram, fiziska bojājuma dēļ), Pasūtītājs par to sagatavo Pretenziju
un nosūta to Līguma 9.4.2.punktā norādītajai Piegādātāja kontaktpersonai. Šādā gadījumā
Piegādātājam ir jānodrošina attiecīgās Preces nomaiņa Līguma 4.7.punktā minētajā kārtībā
vai garantijas remontu.
Piegādātājs nodrošina Preces nomaiņu pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem
atbilstošu Preci bez papildus samaksas un termiņā, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām
no Pretenzijas nosūtīšanas dienas vai citā abu Pušu saskaņotā laikā.
Atzinuma par Preces kvalitāti saņemšanai, Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja
pieaicinātais eksperts apstiprina nekvalitatīvās Preces faktu, zaudējumi, kas Pasūtītājam
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radušies sakarā ar eksperta pieaicināšanu, jāsedz Piegādātājam.
4.8. Līguma noteikumi, kas Piegādātājam uzliek pienākumu novērst preces Trūkumus un
atkārtoti nodot Preci Pasūtītājam Līgumā noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu
Līgumā noteiktā Preču piegādes termiņa (Līguma 3.4.punkts) pagarināšanai un līgumsoda
nepiemērošanai.
5. Līguma termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Rīkojumā noteiktā ārkārtējās
situācijas laika beigām un Pušu pilnīgai saistību izpildei.
5.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš
par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par
brīdinājumu par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei
nosūtīts paziņojums.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Piegādātāju par to brīdinot vismaz 5
(piecas) darba dienas iepriekš, ja:
5.3.1. Piegādātājs nepilda savas saistības;
5.3.2. Piegādātājam piemērotās līgumsoda summas apmērs sasniedz 10% bez PVN no kopējās
līgumcenas;
5.3.3. Pasūtītājam ir objektīvs iemesls;
5.3.4. tiek pārtraukts Rīkojumā noteiktais ārkārtējās situācijas laiks (neietekmē jau veiktos
Preces pasūtījumus).
5.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
6. Pušu saistības un atbildība
6.1. Pasūtītāja saistības un atbildība:
6.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
6.1.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt piegādātās Preces pieņemšanu;
6.1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
6.1.4. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt soda naudu 0.1% apmērā no rēķinā norādītās samaksas,
par katru Līguma 2.6.punktā noteiktā maksājuma nokavēto dienu.
6.1.5. Pasūtītājam ir tiesības Piegādātājam pieprasīt informāciju par Preces piegādi, kā arī par
Līguma izpildes gaitu un to kavējošiem faktoriem;
6.1.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, kurai ir konstatēti bojājumi, vai Preces pavadzīme
neatbilst šajā Līgumā (3.6.punkts) noteiktajām prasībām;
6.1.7. Pasūtītājam ir tiesības Piegādātājam iesniegt pamatotu Pretenziju par Preces bojājumiem;
6.1.8. Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt konkrēto Preci, ja zūd nepieciešamība pēc tās.
6.2. Piegādātāja saistības un atbildība:
6.2.1. Piegādātājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
6.2.2. pirms Preces piegādes, Piegādātājs, apņemas saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu Preces
piegādes laiku;
6.2.3. Pasūtītājam ir tiesības noteikt soda 0.1% apmērā no Līgumcenas, par katru nokavēto dienu,
ko Piegādātājs nav piegādājis Preci Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā;
6.2.4. pamatojoties uz Pretenzijā norādīto, veikt Preces apmaiņu pret Līguma noteikumiem
atbilstošu Preci vai Preces labošanu garantijas ietvaros;
6.2.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā, informēt Pasūtītāju par visiem
Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt ar šo
Līgumu uzņemto saistību izpildi;
6.2.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties sniegt informāciju par Preces piegādi;
6.2.7. veicot piegādi, ievērot Preces ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preces transportēšanas
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prasības.
6.3. Kopējā ieturamā līgumsoda summa Pusēm nevar būt lielāka par 10% (desmit procentiem)
no Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas bez PVN.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma
saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
8.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu paraksttiesīgās personas.
9.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.3. Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā:
9.3.1. No Pasūtītāja puses:
9.3.1.1. NMP struktūrvienību atbildīgās personas Preču pieteikšanai un pasūtīšanai:
1. Vidzemes reģionālajā centrā – Rīgas ielā 47a, Valmierā:
- Ilga Čimoka, tālrunis: 29283764, e-pasts: ilga.cimoka@nmpd.gov.lv
2. Kurzemes reģionālajā centrā – Aizputes ielā 22, Kuldīgā:
Staņislava Jeršova, tālrunis: 25619610, e-pasts: stanislava.jersova@nmpd.gov.lv
3. Latgales reģionālajā centrā – Siguldas ielā 16A, Daugavpilī:
Ilana Magrina, tālrunis: 25626006, e-pasts: ilana.magrina@nmpd.gov.lv
4. Zemgales reģionālajā centrā – Svētes ielā 37, Jelgavā:
Līga Reveliņa, tālrunis: 22041898, e-pasts: liga.revelina@nmpd.gov.lv
5. Rīgas reģionālajā centrā – Duntes ielā 8, Rīgā:
Ināra Belkeviča, 28312626, inara.belkevica@nmpd.gov.lv
6. Specializētās medicīnas centrs – Hipokrāta ielā 2, Rīgā:
Jānis Šķensbergs, tālrunis: 22000161, e-pasts: janis.skensbergs@nmpd.gov.lv
9.3.1.2. Par līguma izpildi kopumā – Benita Kaprāle, 67337018, benita.kaprale@nmpd.gov.lv
9.3.2. No Piegādātāja puses:
Par līguma izpildi – Aigars Kairišs, 29407945, aigars.kairiss@amedical.eu
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9.4. Līguma 9.3.1.2.punktā minētajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā veikt piederumu un
rezerves daļu pasūtījumu, savukārt Līguma 9.3.1.1.punktā minētās personas ir tiesīgas
saņemt Preci, parakstīt Preces pavadzīmi-rēķinu, sagatavot Pretenziju, pieprasīt no
Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi
saistītus organizatoriskus jautājumus.
9.5. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Informācija par kontaktpersonu nomaiņu
tiek nosūtīta uz e-pastu.
9.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei
ir jāpaziņo 7 (septiņu) dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai
Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
9.7. Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka rīkojas Līgumā norādīto
juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tiem ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums. Ja
izrādās, ka šīs juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav juridisko personu
pilnvarojuma parakstīt šo Līgumu, bet pašas juridiskās personas neatzīst ar Līgumu
uzņemtās saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies kā fiziskas personas, kas uzņemas
visas attiecīgajam Līguma dalībniekam šajā Līgumā noteiktās saistības un atbild par to
izpildi ar visu savu mantu.
9.8. Puses apliecina, ka tām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme un viņi Līgumu atzīst par
pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses
piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts pareizi – pēc Pušu sniegtās informācijas, kuru
Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā Līgumā.
9.9. Līgums ar pielikumiem sagatavots latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Piegādātāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Piegādātājs:
SIA “A.Medical”
Reģ. Nr. 40103599415
Adrese: Varkaļu iela 13a,
Rīga, LV-1067
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV25HABA0551034365891
e-pasts: info@amedical.eu

Direktore _______________ L. Cipule

Valdes loceklis ______________I.Palkovs
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1.pielikums
pie līguma par plaušu mākslīgās
ventilācijas iekārtu iegādi ārkārtējās situācijas laikā

Tehniskais piedāvājums

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Pasūtītāja prasības
1. Vispārīgās prasības
Plaušu mākslīgās ventilācijas (PMV) iekārtai
jābūt lietojamai darbam gan kā stacionārai
iekārtai neatliekamās medicīniskās palīdzības
(NMP) brigāžu transportlīdzekļos un glābšanas
darbu helikopteros, gan kā portatīvai iekārtai,
kuru var izmantot jebkurā NMP izsaukuma vai
negadījuma vietā ārpus transportlīdzekļa

Pretendenta piedāvājums
Plaušu mākslīgās ventilācijas (PMV)
iekārta Oxylog VE300
lietojama darbam gan kā stacionāra
iekārta neatliekamās medicīniskās
palīdzības (NMP) brigāžu
transportlīdzekļos un glābšanas darbu
helikopteros, gan kā portatīva iekārtai,
kuru var izmantot jebkurā NMP
izsaukuma vai negadījuma vietā ārpus
transportlīdzekļa
Visu uzstādīto parametru un pacienta
rādītāju savlaicīgas un nepārtrauktas
kontroles nodrošināšanai iekārta ir
aprīkota ar displeju
Iekārta ir
aprīkota ar iebūvētām
akumulatora bateriju, kura spēj
nodrošināt
iekārtas
nepārtrauktu
darbību no 8 līdz 9 stundām. Iekārtai
ir aprīkota ar bateriju kapacitātes
indikatoru, kas ir labi redzams un
trauksmes signalizāciju par baterijas
nepietiekamu kapacitāti.

Visu uzstādīto parametru un pacienta rādītāju
savlaicīgas
un
nepārtrauktas
kontroles
nodrošināšanai iekārtai jābūt aprīkotai ar
displeju
Lai iekārtu varētu izmantot ilgstoši arī ārpus
NMP transportlīdzekļa un vidē, kurā nav
pieejams ārējs elektroapgādes avots, tai jābūt
aprīkotai ar iebūvētām akumulatora baterijām,
kuras spēj nodrošināt iekārtas nepārtrauktu
darbību ne mazāk kā 3 stundas. Iekārtai jābūt
aprīkotai ar bateriju kapacitātes indikatoru, kas
ir labi redzams vai trauksmes signalizāciju par
baterijas nepietiekamu kapacitāti
Iekārtas svars – ne vairāk kā 4 kg (ar ievietotām Iekārtas svars 3,6 kg (ar ievietotām
baterijām, bez pievienota skābekļa balona)
baterijām, bez pievienota skābekļa
balona)
Ja iekārtu ir paredzēts nostiprināt NMP Iekārtu ir paredzēts nostiprināt NMP
transportlīdzekļa salonā, iekārtas komplektācijā transportlīdzekļa
salonā,
iekārtas
jābūt speciālajam stiprinājumam, stiprinājumam komplektācijā ir speciāls stiprinājums,
jābūt atbilstošam standarta LVS EN 1789 stiprinājums ir atbilstošs standarta LVS
prasībām. Stiprinājumam jābūt universālam – EN 1789 prasībām. Stiprinājums ir
tam jānodrošina gan iekārtas droša fiksācija universāls– tas nodrošina gan iekārtas
transportlīdzeklī, gan arī jākalpo kā iekārtas un drošu fiksāciju transportlīdzeklī, gan
skābekļa balona pārnēsāšanas sistēmai ārpus arī kalpo kā iekārtas un skābekļa
NMP transportlīdzekļa. Stiprinājumam jābūt balona pārnēsāšanas sistēma ārpus
savietojamam ar mazlitrāžas (2 vai 2.5 litru) NMP transportlīdzekļa. Stiprinājumam
skābekļa baloniem. Tā svars nedrīkst būt lielāks ir savietojas ar mazlitrāžas (2 un 2.5
par 3 kg.
litru) skābekļa baloniem. Tā svars 2
kg.
Iekārtas svars kopā ar ievietotām
baterijām un speciālo stiprinājumu pārnešanas sistēmu: 5,6 kg.
Iekārtā ir savienojums ar augsta spiediena Iekārtā ir savienojums ar augsta
skābekļa avotu – vismaz robežās 2,8-6 bar (41 spiediena skābekļa avotu – robežās 2,7
līdz 87 PSI)
– 6,9 bar (39.16 līdz 100,08 PSI)
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1.7.

Iekārtai jābūt savietojamai ar portatīvo
mazlitrāžas skābekļa balonu un skābekļa
padeves ligzdu NMP transportlīdzekļa kreisajā
sānu sienā, attiecīgi tās komplektā ir divi
skābekļa savienotājvadi: vismaz 2 m garš vads
ar 6 mm konektoru, saderīgs ar AGA tipa ātrā
savienojuma
skābekļa
pievades
ligzdu
transportlīdzekļa kreisajā sienā un vads
savienojumam ar mazlitrāžas skābekļa balonu
(savienojums ar balonu atkarībā no balona tipa –
6 mm ātrā savienojuma ligzda)

1.8.

Jābūt iespējai nodrošināt iekārtas barošanu no
līdzstrāvas avota 12V
Jābūt iespējai nodrošināt iekārtas barošanu no
maiņstrāvas avota 220V ±10%, 50-60 Hz

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

Iekārtai jāspēj darboties apkārtējās vides
temperatūrā vismaz šādā diapazonā: no - 15°C
līdz + 40°C
Iekārtai jāspēj darboties relatīvā mitruma
robežās vismaz no 10% līdz 95%
Iekārtas komplektācijā jābūt elpināšanas
kontūrai, kas savietojama ar piedāvāto Ierīci.
Kontūras garums: 1.80m – 3.5m. Pretendentam
jānodrošina, ka Pasūtītājs var iegādāties
vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūras, kā
arī pieaugušo un bērnu ventilēšanai piemērotas
kontūras.

2.1.

Iekārtai jānodrošina vismaz šādi ventilācijas
režīmi :
Piespiedu
kontrolēta
ventilācija
ar
sinhronizācijas iespēju ar pacienta spontānu
elpošanu

2.2.

Sinhronizēta intermitējoša piespiedu ventilācija

2.3.

Spontāna elpošana ar pozitīvā spiediena elpceļos
nodrošināšanu

3.
3.1.

Maināmo parametru uzstādīšana
Ieelpas laiks robežās ne mazāk kā no 0.4 – 5
sek.
Skābekļa koncentrācija ieelpā vismaz no 50 –
100%
Ieelpas tilpums robežās ne mazāk kā 100 – 2000
ml
Pozitīvs ieelpas beigu spiediens robežās ne
mazāk kā 0 – 20 mbar
Atbalsta spiediens robežās ne mazāk 5 – 35 cm
H2O virs РЕЕР
Ieelpas: izelpas (Inspiratory time : Expiratory
time) attiecība – ne mazāk kā 1:4 līdz 2:1.
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2.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Iekārta ir savietojama ar portatīvo
mazlitrāžas skābekļa balonu un
skābekļa padeves ligzdu NMP
transportlīdzekļa kreisajā sānu sienā,
tās komplektā ir divi skābekļa
savienotājvadi: 3 m garš vads ar 6 mm
konektoru, saderīgs ar AGA tipa ātrā
savienojuma skābekļa pievades ligzdu
transportlīdzekļa kreisajā sienā un vads
savienojumam ar mazlitrāžas skābekļa
balonu (savienojums ar balonu atkarībā
no balona tipa – 6 mm ātrā
savienojuma ligzda).
Ir iespēja nodrošināt iekārtas barošanu
no līdzstrāvas avota 12V
Ir iespējai nodrošināt iekārtas barošanu
no maiņstrāvas avota 100 līdz 240V,
50-60 Hz
Iekārta darbojas apkārtējās vides
temperatūrā: no - 20°C līdz + 50°C
Iekārta var darboties relatīvā mitruma
robežās no 5% līdz 95%
Iekārtas komplektācijā ir elpināšanas
kontūra, kas savietojama ar piedāvāto
Ierīci. Kontūras garums: 1,5 m, 1.90m
un 3,0m, pēc lietotāja izvēles. Tiek
nodrošināta
iespēja
iegādāties
vienreizējās lietošanas elpināšanas
kontūras, kā arī pieaugušo un bērnu
ventilēšanai piemērotas kontūras.
Iekārtai nodrošina šādus ventilācijas
režīmus :
Piespiedu kontrolēta ventilācija ar
sinhronizācijas iespēju ar pacienta
spontānu elpošanu (VC-CMV, VCAC)
Sinhronizēta intermitējoša piespiedu
ventilācija (VC-SIMV/PS)
Spontāna
elpošana
ar
pozitīvā
spiediena elpceļos nodrošināšanu
(SPN-CPAP)
Maināmo parametru uzstādīšana
Ieelpas laiks robežās no 0.3 – 10 sek.
Skābekļa koncentrācija ieelpā no 50 –
100%
Ieelpas tilpums robežās 100 – 2000 ml
Pozitīvs ieelpas beigu spiediens
robežās no 0 – 20 mbar
Atbalsta spiediens robežās no 0 – 35
cm H2O virs РЕЕР
Ieelpas: izelpas (Inspiratory time :
Expiratory time) attiecība –1:4 līdz

3.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

Ventilācijas frekvence robežās ne mazāk kā 5 –
50 x/min
Iekārtai jānodrošina vismaz šādas vizuālās
un skaņas trauksmes:
Elektroenerģijas pievada pārtraukums
Skābekļa padeves zems spiediens
Zems bateriju līmenis (pie darbības no
baterijām)
Augsta izelpas pretestība (obstrukcija)
Kontūras dehermetizācija
Papildus prasības
Katra Iekārta jāpiegādā tās veiktspējai atbilstošā
komplektācijā (ar visiem nepieciešamajiem
papildpiederumiem
(fiksatoru
(ja
tāds
nepieciešams),
savienojumiem,
baterijām,
kabeļiem, u.tml.). Katras piegādātās iekārtas
komplektācijā jābūt īsai lietošanas instrukcijai
(papīra formātā) latviešu valodā.
Katras piegādātās Iekārtas komplektācijā jābūt
arī
vienreizējās
lietošanas
pieaugušo
elpināšanas kontūru komplektam (vismaz 10
gab.)
Lai nepieļautu NMP brigāžu dīkstāves iekārtu
bojājuma gadījumos, Pretendentam jānodrošina
iespēja apkalpot iekārtas jebkurā NMP
reģionālajā centrā ne vēlāk kā 12 stundu laikā
darba dienās un ne vēlāk kā 24 stundu laikā
brīvdienās un svētku dienās, attiecīgi – jābūt
ražotāja apmācītiem inženieriem iekārtu
apkalpošanā
Latvijā
(pievienot
ražotāja
izsniegtus sertifikātus)

6.5.

Pretendents nodrošina Pasūtītāja personāla
apmācību ierīces lietošanā Pasūtītāja telpās,
vismaz 2 atsevišķas reizes (2 dažādām grupām),
katrā NMP dienesta Reģionālajā centrā, norises
vietu un laiku saskaņojot ar Pasūtītāju

6.6.

Pretendents nodrošina jauno piegādāto ierīču
komplektēšanu un uzstādīšanu NMP
transportlīdzekļos
Precei jāatbilst šajos standartos noteiktajām
prasībām:
1) LVS EN 794-3 Plaušu ventilatori. 3. daļa:
Īpašas prasības attiecībā uz transporta un
neatliekamās palīdzības plaušu
ventilatoriem;
2) LVS EN 1378 -1 Medicīniskie
transportlīdzekļi un to aprīkojums.

6.7.
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4:1.
Ventilācijas frekvence robežās no 2 –
50 x/min
Iekārta jānodrošina vismaz šādas
vizuālās un skaņas trauksmes:
Elektroenerģijas pievada pārtraukums
Skābekļa padeves zems spiediens
Zems bateriju līmenis (pie darbības no
baterijām)
Augsta izelpas pretestība (obstrukcija)
Kontūras dehermetizācija
Papildus prasības
Katra Iekārta tiks piegādāta tās
veiktspējai atbilstošā komplektācijā (ar
visiem
nepieciešamajiem
papildpiederumiem
(fiksatoru,
savienojumiem, baterijām, kabeļiem).
Katras
piegādātās
iekārtas
komplektācijā ir īsa lietošanas
instrukcija (papīra formātā) latviešu
valodā.
Katras
piegādātās
Iekārtas
komplektācijā ir vienreizējās lietošanas
pieaugušo
elpināšanas kontūru
komplekts 10 gab..
Lai nepieļautu NMP brigāžu dīkstāves
iekārtu bojājuma gadījumos, tiks
nodrošināta iespēja apkalpot iekārtas
jebkurā NMP reģionālajā centrā ne
vēlāk kā 12 stundu laikā darba dienās
un ne vēlāk kā 24 stundu laikā
brīvdienās un svētku dienās, attiecīgi –
ir ražotāja apmācīts inženieris iekārtu
apkalpošanā
Latvijā
(pievienots
ražotāja
izsniegts
sertifikāts).
Garantijas laikā, iekārtas bojājuma
gadījumā, bojātā iekārta uz remonta
laiku tiek aizvietota ar analogu
iekārtu.
Tiks nodrošināta Pasūtītāja personāla
apmācību ierīces lietošanā Pasūtītāja
telpās, vismaz 2 atsevišķas reizes (2
dažādām grupām), katrā NMP dienesta
Reģionālajā centrā, norises vietu un
laiku saskaņojot ar Pasūtītāju
Tiks nodrošināta jauno piegādāto
ierīču komplektēšana un uzstādīšana
NMP transportlīdzekļos .
Prece atbilst šajos standartos
noteiktajām prasībām:
1.) LVS EN 794-3 Plaušu ventilatori.
3. daļa: Īpašas prasības attiecībā uz
transporta un neatliekamās
palīdzības plaušu ventilatoriem;
2.) LVS EN 1378 -1 Medicīniskie
transportlīdzekļi un to aprīkojums.

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības gaisa
transportlīdzekļi. 1. daļa: Prasības
medicīniskajām ierīcēm, ko lieto
medicīniskajā gaisa transportā;
LVS EN1789 Medicīniskie transportlīdzekļi
un to aprīkojums. Neatliekamās palīdzības
automobiļi;
LVS EN 60601-1-2 IEC60601-1-2
Elektriskie medicīnas aparāti – 1-2. daļa:
Vispārīgās prasības attiecībā uz
pamatdrošumu un būtisko veiktspēju –
Papildstandarts: Elektromagnētiskā
saderība – Prasības un testi;
RTCA/DO-160 Atbilstība gaisa
transportlīdzekļos izmantoto iekārtu
pārbaudes testiem;
MIL STD 810F, metode 514,5 Atbilstība
iekārtu vibrācijas pārbaudes testiem;
iekārtas atbilstības deklarācija direktīvai
93/42 EEK.
jāpievieno CD, kurā ir lietošanas instrukcija
latviešu valodā,

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

6.8.

Ražotāja noteiktie dati attiecībā uz tehniskās
uzraudzības pasākumiem – plānotajām
tehniskajām apkopēm, funkcionālajām un
elektrodrošības pārbaudēm un to periodiskumu
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Neatliekamās medicīniskās
palīdzības gaisa transportlīdzekļi.
1. daļa: Prasības medicīniskajām
ierīcēm, ko lieto medicīniskajā
gaisa transportā;
LVS EN1789 Medicīniskie
transportlīdzekļi un to aprīkojums.
Neatliekamās palīdzības
automobiļi;
LVS EN 60601-1-2 IEC60601-1-2
Elektriskie medicīnas aparāti – 1-2.
daļa: Vispārīgās prasības attiecībā
uz pamatdrošumu un būtisko
veiktspēju – Papildstandarts:
Elektromagnētiskā saderība –
Prasības un testi;
RTCA/DO-160 Atbilstība gaisa
transportlīdzekļos izmantoto
iekārtu pārbaudes testiem;
MIL STD 810F, metode 514,5
Atbilstība iekārtu vibrācijas
pārbaudes testiem;
iekārtas atbilstības deklarācija
direktīvai 93/42 EEK.

Ražotāja noteiktie dati attiecībā uz
tehniskās uzraudzības pasākumiem –
plānotās tehniskajām apkopes reizi 24
mēnešos.
Funkcionālās un elektrodrošības
pārbaudes atbilstoši Latvijas
likumdošanai, bet ne retāk, kā reizi 24
mēnešos.

2.pielikums
pie līguma par plaušu mākslīgās
ventilācijas iekārtu iegādi ārkārtējās situācijas laikā

Finanšu piedāvājums
Priekšmets:

Cena par vienu
vienību, EUR bez PVN

Darba kārtībā esoša un pilnībā
nokomplektēta (saskaņā ar tehniskā
piedāvājuma prasībām) ierīce Oxylog

PVN likme:
21%

7 128.00

VE300, ražota Dräger

Baterija 5790244
3m augstspiediena skābekļa
savienotājvads
Vienreizējās elpošanas kontūras 1,5 m
5703041
Vienreizējās elpošanas kontūras 1,9 m
(bērnu) 5704964
Vienreizējās elpošanas kontūras 3,0 m
MP00335
Piederumu soma 5790317
Testa plauša 8403201

302,00
161,00
21,87
21,87
23,85
132,00
130,00

10

21%
21%
12%
12%
12%
21%
21%

