SIA “Rīgas veselības centrs” līguma
SIA “NMS ELPA” līguma

Nr.
Nr.

__________
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LĪGUMS
Par medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādi
Rīgā, 2017. gada ___. septembrī
SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.50103807561, kuras vārdā
saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa un valdes locekle Skaidrīte
Vasaraudze, no vienas puses, un
SIA “NMS ELPA” (turpmāk – Piegādātājs), reģ. Nr. 40003348336, kuras vārdā saskaņā ar
statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Ilmārs Čurkste, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Puses, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas,
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde” (ID Nr. RVC
2017/22) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līguma priekšmets ir medicīnas aprīkojuma (turpmāk - Prece) piegāde, uzstādīšana un
ražotāja noteiktā tehniskā apkope garantijas periodā, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1
“Tehniskā specifikācija”.
2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA, PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 5310.00 (pieci tūkstoši trīs simti desmit euro un 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2.2. Līguma kopējā summā ir iekļauts visas Preces piegādes izmaksas līdz Pasūtītāja norādītājai
vietai, uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts un tehniskā apkope garantijas laikā,
personāla apmācības veikšana, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas
Piegādātājam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pasūtītājam.
2.3. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Preču piegādes brīdī
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus pie šī Līguma.
2.4. Pasūtītājs samaksu par Preci veic pārskaitot preču pavadzīmē norādīto summu uz Piegādātāja
norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja iesniegtā rēķina saņemšanas.
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu Piegādātāja
norādītajā bankas norēķinu kontā.
3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
3.1. Preču piegādes vieta - SIA “Rīgas veselības centrs”.
3.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā no līguma abpusēja
parakstīšanas brīža.
3.3. Preces piegāde ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad minētajai Precei ir veikta tehniskā
uzraudzība (elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta
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2005.gada 02.augusta noteikumu Nr.581 12.nodaļas ,,Medicīnisko ierīču lietošanas,
ekspluatācijas un tehniskā uzraudzība’’ 173.punktu veic institūcija, kas akreditēta sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” saskaņā ar
standartu LVS ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic
inspicēšanu” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”) un saņemts sertifikāts par Preces atbilstību, tā ir nogādāta un uzstādīta piegādes
vietā, ir veikta personāla apmācība un ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts (Līguma
pielikums Nr.3).
3.4. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai
Tehniskajai specifikācijai neatbilstošu Preci, Pasūtītājs sastāda defekta aktu (Līguma
pielikums Nr. 4), kurā norāda Preces nepiegādāšanas faktu vai tās trūkumus.
3.5. Pasūtītājs defekta aktu Piegādātājam nodod personīgi vai kā ierakstītu pasta sūtījumu nosūta
uz Piegādātāja juridisko adresi. Piegādātājam, atbilstoši defekta aktā norādītajam, Prece
jāpiegādā vai trūkumi uz sava rēķina jānovērš defekta aktā norādītajā termiņā, kuru Pasūtītājs
nosaka ar mērķi efektīvāk organizēt savu darbu un kura skaitījums sākas no defekta akta
saņemšanas dienas. Defekta akts tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nodots personīgi vai
7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.6. Līguma 3.5.punktā norādītais piegādes vai trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par
Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa pagarinājumu.
3.7. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto
trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.8. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc samaksas veikšanas, līdz tam
visu risku attiecībā uz Preces bojājumu vai bojāeju nes Piegādātājs.
4. GARANTIJA UN TEHNISKĀ APKOPE
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs jauna (nelietota), augstas kvalitātes un atbildīs
visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Preču garantijas termiņš ir 24 mēneši no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas
dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar ekspluatācijas noteikumu prasībām.
4.3. Piegādātājs Preces garantijas periodā nodrošina saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, un
materiāliem Preces tehnisko apkopi ražotāja noteiktajā apjomā, ievērojot ražotāja noteikto
apkopes periodiskumu.
4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu vai nomaiņu
3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža, darbus veicot
darba dienās. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteiktajā termiņā nav iespējams veikt garantijas
remontu vai Preces nomaiņu, Puses var vienoties par citu termiņu.
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Par Līguma saistību izpildi Puses ir materiāli atbildīgas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
5.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības
rezultātā.
5.3. Piegādātāja tiesības un pienākumi:
5.3.1. saņemt Līgumā noteikto samaksu;
5.3.2. saņemt līgumsodu, ja Pasūtītājs nav savlaicīgi veicis maksājumus.
5.3.3. piegādāt kvalitatīvas Preces atbilstoši Līguma noteikumiem;
5.3.4. veikt Preces tehnisko apkopi Pasūtītāja uzraudzībā atbilstoši Līguma noteikumiem;
5.3.5. saskaņot piegādes laiku ar Pasūtītāju;
5.3.6. ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, tai skaitā darba drošības un
ugunsdrošības noteikumu prasības.
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5.3.7. Ja Piegādātājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem nosacījumiem (termiņš,
apjoms, kvalitāte un citi), tas viņam savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam, norādot iemeslu;
5.3.8. brīdināt Pasūtītāju pirms Līguma izpildes sākuma par šajā Līgumā neparedzētajiem
apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus
priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par
risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās.
5.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
5.4.1. saņemt Preci un tās ražotāja noteikto tehnisko apkopi no Piegādātāja puses;
5.4.2. saņemt līgumsodu, ja Piegādātājs nav savlaicīgi veicis Preces piegādi;
5.4.3. nepieņemt Preci, kuru Piegādātājs piegādā, nokavējot piegādes termiņu vai neievērojot
citus Līguma noteikumus.
5.4.4. veikt Līgumā noteikto samaksu;
5.4.5. nodrošināt Preces, kas piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem, pieņemšanu.
5.4.6. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma pārkāpuma
konstatēšanas brīža izteikt Piegādātājam pretenzijas attiecībā uz Līguma izpildi un
kvalitāti:
5.4.6.1.norāda konstatētos trūkumus;
5.4.6.2.nosaka termiņu, kurā Piegādātājam ir pienākums novērst trūkumus Līgumā par
saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek
kompensēta no Piegādātāja.
5.4.7. Ja Pasūtītājs ir parādā Piegādātājam jebkādus maksājumus, Piegādātājam ir visas
tiesības nepieņemt jaunus Preču pasūtījumus vai nepiegādāt jaunas Preces, kamēr nav
veikta samaksa par iepriekš pasūtītām Precēm.
5.4.8.Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī Līguma notikumu izpildi.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par katru nokavēto 3.2.punktā noteiktā piegādes termiņa dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt
no Piegādātāja līgumsodu 0,5% apmērā no nepiegādāto Preču vērtības, bet ne vairāk par
10% (desmit) no tās.
6.2. Par katru 2.5. punktā noteiktā samaksas termiņa kavējuma dienu Piegādātājs ir tiesīgs
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas, bet ne vairāk
kā 10% no tās.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes, izņemot gadījumus,
kad tā ir saistīta ar Līguma izbeigšanu.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un
kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem
uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību,
terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
7.3. Pusei, kurai ir iestājušies neparedzētie apstākļi, nekavējoties jāinformē otru Pusi par šo
apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos.
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļā, uz kuru attiecas minētie apstākļi.
7.5. Ja Līgums tiek izbeigts līguma 7.4.punktā noteikto iemeslu dēļ, tad Pusei, kas izbeidz līgumu,
nav pienākums atlīdzināt ar līguma izbeigšanu un saistību neizpildi radītos zaudējumus, bet
Puses apņemas veikt savstarpēju norēķinu par jau saņemtajām precēm.
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8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei vai
izbeigšanai.
8.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot Piegādātāju
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
8.3.1. Piegādātājs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas no Līgumā
Noteiktajām saistībām vai Piegādātājs savus pienākumus veic Pasūtītājam
nepieņemamā kvalitātē un ja Piegādātājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
8.3.2. ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija vai pret Piegādātāju ir
uzsākts maksātnespējas process;
8.3.3. rodas nepārvaramas varas apstākļi (Līguma 7.punkts).
9. STRĪDU RISINĀŠANA
9.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
9.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 5 (piecu) darba dienu laikā,
skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
9.3. Strīdus gadījumos Puses var izveidot savu pilnvaroto pārstāvju komisiju vai arī pieaicināt
ekspertu, kas sagatavo atzinumu par Puses norādīto trūkumu vai pārkāpuma pamatotību.
Piegādātājs sedz eksperta pieaicināšanas izdevumus, ja eksperta atzinumā ir atzīti par
pamatotiem Pasūtītāja norādītie trūkumi vai pārkāpumi, pretējā gadījumā eksperta izdevumus
sedz Pasūtītājs.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Atbildīgā persona šī Līguma saistību izpildei (tai skaitā, aktu parakstīšanai):
10.1.1. no Pasūtītāja puses: RVC vecākā virsmāsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts:
ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.
10.1.2. no Piegādātāja puses Tirdzniecības nodaļas vadītājs Artis Bērziņš, tālr. 26097269, epasts: artis@nmselpa.lv.
10.2. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 11 (vienpadsmit) lapām, tai
skaitā ar 4 (četriem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā un tiem ir vienāds
juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu šā Līguma eksemplāru.
10.3. Visi šī Līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir
parakstījuši abu Pušu pilnvaroto personu pārstāvji.
10.4. Visi strīdi, jautājumi un nesaskaņas, kas nav atrunāti Līgumā un nav noregulēti starp Pusēm
pārrunu ceļā, tiek noformēti rakstveidā un tiek atrisināti LR tiesu instancēs atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
10.5. Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un līgumsaistību
neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.6. Pusei jāpaziņo otrai Pusei par adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu 7 (septiņu) darba dienu
laikā.
10.7. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā
norādītajos rekvizītos, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma
izpildi atbildīgajām personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā
uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
10.8. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tiem ir pilnvaras noslēgt Līgumu un uzņemas tajā
noteiktās saistības un pienākumus.
10.9. Ar Līguma parakstīšanu tiek atcelti visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz Līguma priekšmetu,
kas noslēgti starp Pusēm.
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10.10. Jautājumos, kas nav atrunāti Līguma, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
SIA “Rīgas veselības centrs”
Reģ. Nr.50103807561
Valdeķu iela 57, Rīga, LV-1058
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV13UNLA0050022263669

______________________________

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA “NMS ELPA”
Reģ.Nr.40003348336
Juridiskā adrese: Malienas iela 31-22,
Rīga, LV – 1079
Biroja adrese: Grebenščikova iela 1-335,
Rīga, LV - 1003
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.LV76HABA0001408033881

Valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa
________________________________
______________________________

Valdes loceklis Ilmārs Čurkste

Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze
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1. pielikums 2017. gada ___.septembra Līgumam
“par medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādi” ar
SIA “Rīgas veselības centrs” līguma Nr.
__________
SIA “NMS ELPA” līguma Nr.
__________

Tehniskā specifikācija
8.

DAĻA – DAUDZFUNKCIONĀLS EKG HOLTERA REKORDERIS

Tehniskās prasības/ Parametri

Nr.

Preces ražotājs: Schiller AG
Modelis, kods: Medilog FD5plus
Ražošanas gads: 2017
Holtera rekorderis var ierakstīt 3 kanālu EKG
3 reālie novadījumu kanāli
Detektē sirds stimulatora ritmu
Datu nosūtīšana uz datoru ar SD karti
Nolasīšanas frekvence – ne mazāk kā 8000 Hz visos kanālos
Saglabāšanas frekvence 250 Hz
Ne mazāk kā 12 bitu izšķirtspēja
Sirds stimulatora detektēšana notiek ar ne mazāk kā 250 μs reālā laika izšķirtspēju
Skaņas pieraksts ar iebūvēta mikrofona palīdzību
Iespēja atzīmēt klīniskus notikumus
Parāda uz ierīces ekrāna pacienta datus
Pacienta kabelis ar 5 vai 7 novadījumiem
Impedances pārbaude
Informācijas saglabāšanas iespējas – atbalsta FAT16, FAT32 un HD-SD atmiņas kartes. Atmiņas
kartei jābūt ne mazāk par 2 Gb
Ūdens necaurlaidīgs un triecienu izturīgs korpuss, ne mazākā IPX4 aizsardzības klase
Strādā no – 1x AAA baterija
Pieraksta ilgums ar vienu AAA bateriju (bez baterijas maiņas) ne mazāk par 50 stundām
Izmēri ne lielāki par 9cm*7cm*3cm
Ierīces tehniskās iespējas un pieraksta kvalitāte ļauj veikt sekojošo rādītāju analīzi :
ST segmenta analīze
QT intervāla analīze
HRV analīze ar laika (statistiskas, ģeometriskas metodes)
Elektriskā sirds stimulatora darbības analīze
Speciāla sirds ritma signāla kvalitātes apstrādes programma, kas samazina trokšņus, artefaktus,
padarot lineāru EKG
Iespējams uzstādīt ierakstīšanas laikus: 8, 12, 24, 48, 72 stundas vai nepārtraukti
Holteris saderīgs ar analīzes programmu Medilog Darwin 2
Uz izsaukumu reaģēšana notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma), mazie
remonti bez rezervju daļu nomaiņu 1 darba dienas laikā, bet lielie remonti ar detaļu nomaiņu ne
ilgāk kā 1 nedēļas laikā (šajā laika periodā jānodrošina ar aizvietotāju preci) - pēc remonta
pieteikšanas.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.
8.25.
8.26.
8.27.

9.

DAĻA – DIGITĀLĀS KARDIOGRĀFIJAS MIERA UN SLODZES EKG UN SPIROMETRA IEKĀRA

Nr.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

Tehniskās prasības/ Parametri
Preces ražotājs: Schiller AG
Modelis, kods: Cardiovit AT-104PC, Spirovit SP-250
Ražošanas gads: 2017
Digitālais miera un slodzes elektrokardiogrāfs ar datora programmatūru:
Kardiogrāfam jāveic miera EKG pieraksta funkcijas ar programmnodrošinājumu
Kardiogrāfam jādarbojas gan autonomi, kā 3 kanālu EKG, gan kā EKG uz datora bāzes
Iespējams ierakstīt vienlaicīgi visus 12 novadījumus
EKG digitalizācijas frekvence: 1000 Hz
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9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.
9.1.9.
9.1.9.1.
9.1.9.2.
9.1.9.3.
9.1.10.
9.1.11.
9.1.12.
9.1.13.
9.1.14.
9.1.15.
9.1.16.
9.1.17.
9.1.18.
9.1.19.
9.1.20.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.

9.2.7.
9.2.8.
9.2.9.

9.2.10.
9.2.11.
9.2.12.
9.2.13.
9.2.14.
9.2.15.
9.2.16.
9.2.17.
9.2.18.
9.2.19.
9.2.20.
9.2.21.
9.2.22.
9.2.23.
9.2.24.
9.2.25.
9.2.26.

Iespēja monitorēt pēc izvēles 12, 6 vai 3 novadījumus, novadījumu secība vai izvēle
iestādāma iepriekš, kā arī maināma testa laikā
Jābūt integrētai defibrilācijas aizsardzībai
Kardiostimulatora detektēšana: ≥ ± 2mV/ ≥ 0.1ms
Pieslēgums datoram caur RS-232 seriālo vai USB portu
Filtri:
Muskuļu trīces filtrs 25 Hz, 35 Hz;
Tīkla filtrs 50/ 60 Hz
Izolīnijas stabilizācijas filtrs – nomāc vai ievērojami samazina bāzes svārstības nekropļojot
izmērītās vērtības (miera un slodzes testiem)
Frekvenču diapazons: no 0.05 līdz 150 Hz ± 5 Hz
Iespējami dažādi miera EKG izdrukas ātrumi: 10, 25, 50 mm/ sec
Jūtības regulācija: 5 / 10 / 20 mm/mV
3 kanālu izdruka ar automātiksu bāzes līnijas regulāciju
Uz izdrukas jābūt redzamiem sekojošiem EKG mērījumiem: intervāli, amplitūdas, elektriskās
asis, vidējie kompleksi
Atbalsta QT dispersiju, seriālai salīdzināšanai, darba uzdevuma liste, PDF eksports
Jāatbalsta kritiskā stāvokļa EKG un miera ritms ar notikuma marķieri
Iespēja papildināt ar slodzes EKG mērīšanas programmu
Iespēja papildināt ar spirometra programmu
Izmēri: ne lielāki kā 230 x 150 x 50 mm
Svars ne lielāks kā 2 kg
Datora spirometrs:
Pieslēdzams datoram caur USB portu
Mērījuma metode: pneimotahometrs
Mērījuma diapazons: Plūsma – 0 līdz 16 l/s, Tilpums – 0 līdz 15 litriem
Mērijuma precizitāte: +/- 2%
Plūsmas pretestība: mazāk kā 0.2 mbar *s/l pie 12 l/s
Mērījumu vērtības: FVC, ERV, IRV, TV, FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV0.5/SVC,
FEV1.0/FVC, FEV3.0/VC, FEF 0.2 - 1.2 (litres), FEF25-75%, FEF75-85%,PEF, MEF75%,
MEF50%,MEF25%, MV, MVV, FIVC, FIV1.0, FIV1.0/FIVC, FIV1.0/FVC, PIF, MIF50%.
Iespējams salīdzināt pirms/pēc ārstēšanas.
Ekstrapolēta prognozētā vērtība.
Prognozējamie vienādojumi:
* Pieaugušajiem - ECSC / Austria / Berglund / Finnish / Indian / Morris / Crapo / Knudson/
Knudson 76 / Polgar / Composite
* Bērniem - Quanjer & Tammeling / Austria / Indian / Knudson / Knudson 76 / Polgar
Standartu atbilstība: ATS, OSHA, NIOSH vai analogiem
Pneimotahogrāfijas caurule vienreizlietojama ar iebūvētu filtru
Spirometrijas līknes un rezultāti tiek atspoguļoti datorprogrammā:
Jābūt savietojamai ar Windows operētāju sistēmu
Jābūt automātiskai BTPS korekcijai
Jādod iespēja ievadīt un uzglabāt izmeklējamo personu datus
Spirometrijas datus programmā iespējams saglabāt, dzēst, arhivēt, nosūtīt, importēt un
eksportēt, kā arī pārveidot datus un interpretāciju PDF faila formātā.
Jādod iespēja sastādīt drukāšanas protokolu un izdrukāt uz datoram pievienota printera.
Programmā attēlojamie dati:
Grafiski atspoguļo reāla laika mērījumi.
Pēc mērījumu beigšanas atspoguļo iegūtos rezultātus, gan grafiski, gan skaitliski.
Trendu displejs
Prognozēšanas vienādojumi
Pre-/post- medikāciju vērtību salīdzināšana
Spirometra devēja izmēri ne lielāki par 120 x 36 x 28 mm,
Spirometra devēja svars ne lielāks par 120 g
Spirometrs savietojams ar elektrokardiogrāfa datora programmatūru
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9.2.27.

Uz izsaukumu reaģēšana notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma),
mazie remonti bez rezervju daļu nomaiņu 1 darba dienas laikā, bet lielie remonti ar detaļu
nomaiņu ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā (šajā laika periodā jānodrošina ar aizvietotāju preci) - pēc
remonta pieteikšanas.

PASŪTĪTĀJS:
SIA “Rīgas veselības centrs”

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA “NMS ELPA”
_______________________________
Valdes loceklis Ilmārs Čurkste

______________________________
Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze
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2. pielikums 2017. gada ___.septembra Līgumam
“par medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādi” ar
SIA “Rīgas veselības centrs” līguma Nr.
__________
SIA “NMS ELPA” līguma Nr.
__________

Finanšu piedāvājums

Preces nosaukums

Daudzums

Cena EUR bez
PVN

Summa EUR bez
PVN

8. daļa DAUDZFUNKCIONĀLS EKG HOLTERA REKORDERIS
1985.00
EKG holtera rekorderis Medilog FD5plus

1

1985.00

8.daļa kopā EUR bez PVN:

1985.00

9. daļa - DIGITĀLĀS KARDIOGRĀFIJAS MIERA UN SLODZES EKG UN SPIROMETRA IEKĀRA
3325.00
Digitālās kardiogrāfijas miera un slodzes EKG un
spirometra iekārta Cardiovit AT-104PC, Spirovit SP-250

1

3325.00

9.daļa kopā EUR bez PVN:

PASŪTĪTĀJS:
SIA “Rīgas veselības centrs”
______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa

3325.00

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA “NMS ELPA”
_______________________________
Valdes loceklis Ilmārs Čurkste

______________________________
Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze
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3. pielikums 2017. gada ___.septembra Līgumam
“par medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādi” ar
SIA “Rīgas veselības centrs” līguma Nr.
__________
SIA “NMS ELPA” līguma Nr.
__________

PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS AKTS
Rīga

2017. gada ___.________

SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.50103807561, kura vārdā
saskaņā ar Līguma Nr. _________ (turpmāk – Līgums) 10.1.1. apakšpunktu pārstāv Pasūtītāja
__________________, no vienas puses, un
SIA “NMS ELPA” (turpmāk – Piegādātājs), reģ. Nr. 40003348336, kuras vārdā saskaņā
ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Ilmārs Čurkste, no otras puses, katra puse atsevišķi un abas
puses kopā turpmāk tekstā sauktas arī – Puse(-s), ir parakstījušas šo Aktu par sekojošo:
1.
Pasūtītājs ar šo aktu pieņem, Piegādātājs uzstāda un nodod šādu medicīnisko aprīkojumu
(turpmāk – Prece):
Preces
Sērijas
Ražošanas
Ražošanas
Ražotājs
Modelis
nosaukums
numurs
gads
valsts

2.
3.
4.

5.

Preces piegāde ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad izpildītas Līguma 3.3.apakšpunktā
noteiktās prasības.
Parakstot šo Aktu, Puses apliecina, ka Prece atbilst Līgumā un tā 1.pielikumā (Tehniskajā
specifikācijā) noteiktajām prasībām.
Parakstot šo Aktu, Puses apliecina, ka gadījumā, ja sakarā ar Līguma nepienācīgu izpildi
Pasūtītājs ir sastādījis Līguma 4.pielikumā paredzēto defekta aktu, Piegādātājs defekta aktā
konstatētos trūkumus ir novērsis pilnībā.
Akts sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, trīs identiskos eksemplāros, viens
eksemplārs ir nodots Piegādātājam un divi eksemplāri – Pasūtītājam. Visiem eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:
SIA “Rīgas veselības centrs”
Reģ. Nr.50103807561
Valdeķu iela 57, Rīga, LV-1058
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV13UNLA0050022263669

______________________________

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA “NMS ELPA”
Reģ.Nr.40003348336
Juridiskā adrese: Malienas iela 31-22,
Rīga, LV – 1079
Biroja adrese: Grebenščikova iela 1-335,
Rīga, LV - 1003
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.LV76HABA0001408033881

________________________________
Valdes loceklis Ilmārs Čurkste
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4. pielikums 2017. gada ___.septembra Līgumam
“par medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādi” ar
SIA “Rīgas veselības centrs” līguma Nr.
__________
SIA “NMS ELPA” līguma Nr.
__________

DEFEKTA AKTS
Rīga

2017. gada ___.________

SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.50103807561, kura vārdā
saskaņā ar Līguma Nr. _________ (turpmāk – Līgums) 10.1.1. apakšpunktu pārstāv
_________________, saskaņā ar Līguma 3.4.apakšpunktā noteikto sastāda šo defekta aktu,
konstatējot šādu trūkumus:

1.
2.
3.
4.
5.
Konstatēto trūkumu novēršanai Pasūtītājs nosaka termiņu līdz 2017.gada ___._______.
Termiņa skaitījums sākas no defekta akta saņemšanas dienas. Defekta akts tiek uzskatīts par
saņemtu dienā, kad tas nodots personīgi vai 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.
PASŪTĪTĀJS:
SIA “Rīgas veselības centrs”
Reģ. Nr.50103807561
Valdeķu iela 57, Rīga, LV-1058

______________________________

SIA “NMS ELPA”, reģ. Nr. 40003348336, pārstāvja paraksts par defekta akta saņemšanu
personīgi:
______________ _____________
Vārds
Uzvārds

____________
Paraksts
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