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1. Pasūtītājs, pasūtītāja adrese un rekvizīti: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Jelgavas poliklīnika‘’ 

Reģ. Nr. VRN 41703007095 

Adrese: Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001, 

Tālrunis: 63084501, fakss: 63023129 

E-pasta adrese: jp@jelgavaspoliklinika.lv 

Bankas rekvizīti: A/S „Swedbank” 

Konts: LV34HABA0551022057205 

Kods: HABALV2X 

Bankas rekvizīti: A/S „Citadele banka” 

Konts: LV29PARX0005608920002 

Kods:PARXLV2X 

2. Iepirkuma metode un apjoms – iepirkums saskaņā ar Publisko Iepirkumu likuma 

8.
2
 pantu no EUR 4000 – 41999,99. 

3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods:  Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā 

aprīkojuma iegāde 

CPV kods: 30144200-2 – Biļešu izsniegšanas iekārtas 

4. Kontaktpersona: Iepirkumu speciālists Māris Viesturs, tālrunis: 63084502, e-pasts: 

maris.viesturs@jelgavaspoliklinika.lv 

5. Viens Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu oriģinālu un vienu 

kopiju par visu iepirkuma priekšmetu. 

5.1. Piegādes vieta – SIA „Jelgavas poliklīnika”. 

5.2.Visiem izdevumiem, kas saistīti ar iepirkuma izpildi, piemēram - transportu, 

uzstādīšanu, programmas nodrošināšanu, darbības traucējumu novēršanu garantijas 

laikā u.c. ir jābūt iekļautiem piedāvāto preču cenās, izņemot PVN. 

5.3. Paredzamais līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža viens mēnesis; 

6. Paziņojums publicēts: publikācija IUB un SIA „Jelgavas poliklīnika mājas lapā 

www.jelgavaspoliklinika.lv sadaļā Iepirkumi. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un noformēšana 

7.1. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt SIA „Jelgavas poliklīnika”, 4. stāvā, 

414. kabinetā, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā sākot no Konkursa izziņošanas dienas, 

bet ne vēlāk kā līdz 25. februārim plkst.10.00, vai nosūtot pa pastu uz adresi: SIA 

„Jelgavas poliklīnika”, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV – 3001.  Piedāvājumi, kas 

nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Konkursa nolikumā norādītā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti un neattaisīti tiek aizsūtīti 

atpakaļ pretendentam.  

mailto:jp@jelgavaspoliklinika.lv
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7.2. Pasta sūtījumam ar piedāvājumu ir jābūt nogādātam Konkursa nolikuma 7.1. 

apakšpunktā noteiktajā adresē līdz minētajā apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam. 

7.3. Piedāvājuma noformēšana: 

1) Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, uz kuras jānorāda:  

2) Pasūtītāja nosaukums un adrese;  

3) pretendenta nosaukums un adrese; 

4) atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā 

aprīkojuma iegāde”,  identifikācijas Nr. JP 2014/4.  

5) visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu 

iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu 

galu nostiprinājuma; 

6) piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā un piedāvājumā iekļautajiem 

dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem; 

7) iesniegtais piedāvājuma oriģināls un kopija ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti 

atpakaļ pretendentiem. 

8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks  

8.1. piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 25. februārī plkst.11.00, 

Jelgavas poliklīnikas zālē 409. kabinetā, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā.  

8.2. piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu. 

8.3. kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

9. Prasības tehniskā un finanšu piedāvājuma formas aizpildīšanai: 

9.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai un finanšu 

piedāvājuma formai (pielikums Nr.1 un Pielikums Nr.2). Piedāvātā cena ir  EUR bez 

PVN. 

10.Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

10.1. Pretendentu atlases dokumenti 

10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai. Pieteikums jāparaksta personai, kura likumiski 

pārstāv pretendentu vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Pieteikumā 

norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka uz pretendentu 

neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta piektajā daļā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem: 



1) nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

termiņam tas nebūs likvidēts; 

2) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR; 

10.1.2. uzņēmuma (komercsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija; 

10.1.3. pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka speciālists, kurš veiks 

sistēmu piegādi un uzstādīšanu ir apmācīts veikt sistēmu piegādi, uzstādīšanu, garantijas 

apkopi; 

10.1.4. pretendenta rīcībā esoša ISO sertifikāta apstiprināta kopija; 

10.1.5. atsauksmes, kas apliecinātu pretendenta veiksmīgi realizēto rindu regulatoru un to 

uzstādīšanu vismaz 2 pakalpojuma saņēmējiem; 

11. Tehniskais un finanšu piedāvājums aizpildot tabulu (Pielikums Nr.1 un 

Pielikums Nr. 2). 

12. Vērtēšanas kritērijs – Komisija par Konkursa uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura 

kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājuma 

cena ir viszemākā.  

 

Papildus informācija: lūdzam rakstīt uz e-pastu: 

maris.viesturs@jelgavaspoliklinika.lv 

vai zvanīt 63084502 

Kontaktpersona: Māris Viesturs 
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Pielikums Nr.1. 
 

 
Tehniskā specifikācija 

 
 

Iepirkums „Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde” 
 

Identifikācijas Nr. JP 2014/4 
 
 

Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 
Darba vietas aprīkojums. 
 
Darba vietas displejs: 
 

 Darbavietas displeja gaismas virsmai jābūt 
ne mazākai kā 7 segmentu, ar 3 simboliem 
(labākai redzamībai vēlams sarkanā krāsā). 

  Indikatora simbolu augstumam un 
spilgtumam jābūt pietiekošam, lai tas būtu 
ērti redzams apmeklētājiem. 

 Displejs jānovieto virs operatora darbavietas 
atvērtā tipa birojā vai pie kabineta durvīm 
slēgtu telpu gadījumos. 

 Displeja pamatfunkcija ir apkalpojamā 
klienta biļetes numura vizualizācija. 

 Jābūt informācijas animācijas iespējai - 
izsaucamā klienta biļetes numura 
parādīšana mirgojošā režīmā (ar 
programmējamu laika intervālu). 

 Virs tablo jānodrošina informatīva uzraksta 
novietošana, kas paskaidro zemāk esošās 
informācijas saturu, piem., attiecīgā klienta 
apkalpojošā operatora numurs. 

 Displeju barošana jānodrošina atkarīgi no 
izvietojuma nepieciešamības ar barošanas 
elementu. 

 Komplektā jānodrošina nepieciešamo 
stiprinājumu pie griestiem vai operatora 
galda – atvērtā tipa birojā, vai pie sienas – 
pie ieejas durvīm. 

Darbavietas pults: 
 
Darbinieka rindu regulēšanas sistēmas vadības 
modulim jānodrošina: 

 



 
 vizuālu informāciju darbiniekam uz šķidro 

kristālu ekrāna ar fona apgaismojumu; 
 gaidošo klientu skaita vizualizāciju uz 

ekrāna; 
 izsauktā numura vizualizāciju uz ekrāna;  
 izsaukt uz darbavietu sistēmā noteikto 

klientu grupu; 
 Izsaukt uz darbavietu sistēmā noteikto 

klientu atkārtoti, ja klients nav uztvēris 
informāciju sākotnēji; 

 izslēgt darbavietas apkalpošanu; 
 skaņas brīdinājums darbiniekam par 

ieradušos klientu;  
 izsauktā klienta pārsūtīšanu uz konkrētu 

pakalpojuma rindu; 
 izsauktā klienta pārsūtīšanu pie konkrēta 

darbinieka; 
  izsauktā klienta novietošanu konkrētās 

darbavietas gaidīšanas rindā, ja nav 
iespējams sniegt pakalpojumu uzreiz; 

 izsauktā klienta novietošanu kopējā 
gaidīšanas rindā, ja nav iespējams sniegt 
pakalpojumu uzreiz; 

 iespēju ievadīt personalizācijas kodu 
darbiniekam un saņemt apstiprināšanas 
informāciju skrejošas rindas formātā uz 
moduļa ekrāna. 

Klienta informācija: 
TV monitors 
Klientu informācija jānodrošina ar 42” LED 
monitoru ar HDMI ieeju 
TV monitora vadības programmatūrai 
jānodrošina: 

 ekrāna aktīvo lauku izvietojuma, krāsas un 
dizaina izveide saskaņā ar pasūtītāja 
vēlmēm; 

 izsaukto klientu numuru un darbavietas 
numura attēlošana uz TV ekrāna; 

 aktuāli izsauktā klienta numura un 
darbavietas numura izcelta attēlošana; 

 skrejošās teksta līnijas attēlošana latviešu 
valodā; 

 video failu attēlošana; 
 attēlu galeriju attēlošana; 
 attālināta un centralizēta TV monitoru 

vadība caur TCP/IP protokolu; 
 vizuālās informācijas attālinātas izmaiņas; 

 



 dažādas informācijas attēlošana uz katra TV 
monitora atsevišķi; 

 
Funkciju izvēles biļešu izdrukas iekārta 
(printeris) ar 5 pogām.  
 

 Sistēma jānodrošina ar biļešu izdrukas 
iekārtu un biļešu izdrukas vadības moduli; 

 Izvēlnes pogu informācijai ir jābūt 
maināmam saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm; 

 vizuāla pakalpojumu izvēlnes atainošana, ne 
mazāk, kā 5 pakalpojumi; 

 informācija uz pakalpojumu izvēlnēm 
jānodrošina Latviešu valodā. 

 pakalpojumu izvēlņu atslēgšanu, ņemot vērā 
pasūtītāja filiāles darba laiku; 

 konkrēta pakalpojuma izvēlnes atslēgšanu 
konkrēti definētā laikā (pulkstenis, diena); 

 iespēju izdot klientam vienu apkalpošanas 
biļeti uz vairākiem pakalpojumiem 
garantējot apkalpošanas secību pie 
darbinieka; 

 
Biļešu izdrukas iekārtai jānodrošina: 
 

 apkalpošanas biļetes izdruka uz 
termopapīra; 

 izdrukātās biļetes garuma izmaiņas 
nodrošināšana pēc pasūtītāja vēlmes; 

 trešā ražotāja papīra izmantošana atbilstoši 
tehniskajiem parametriem; 

 biļešu nogriešana pēc izdrukāšanas ar 
iebūvētu iekšējo nazi;  

 

Biļešu lenta (papīrs). 
 
Piegādes komplektā jāiekļauj arī nepieciešamais 
daudzums izejmateriālu (papīrs, citi garantijas laikā 
izlietojamie materiāli), kas nepieciešams printera 
nodrošināšanai 2 ekspluatācijas gadu laikā 
(paredzamais apjoms dienā 1000 biļetes) 

 

Uz biļetes jābūt šādai informācijai: 
 Pasūtītāja logo; 
 pakalpojuma (rindas) nosaukums; 
 kārtas numurs; 
 izdrukāšanas datums un laiks; 
 rindā reģistrētu klientu skaits; 
 tekstam jābūt latviešu valodā, ar iespēju 

 



izmantot dažādus fontu un simbolu izmērus. 

 
Sistēmas vadības programmatūrai jānodrošina: 
 

 programmatūrai jābūt Latviešu valodā; 
 sistēmas elementu darbības konfigurēšana 

gan lokāli, gan attālināti caur TCP/IP 
protokolu; 

 ierobežota un dalīta sistēmas 
programmēšanas un izmaiņu vadības 
iespējas (drošības līmeņi un autorizācija) 

 attālināti un lokāli darbinieku un 
pakalpojumu konfigurēšana, un 
apkalpošanas prioritāšu piešķiršana; 

 darbinieku iereģistrēšanos ar savu unikālu 
kodu; 

 darbinieku apkalpoto pakalpojumu un to 
savstarpējo prioritāšu konfigurēšanu; 

 darbavietu iespējamo pakalpojumu un to 
savstarpējo prioritāšu konfigurēšanu; 

 vizuāla iespēja pēc konfigurēšanas 
pārbaudīt darbinieku un darbavietu 
atbilstību definētām prasībām; 

 sistēmas darbības datu kontrole tiešsaistes 
režīmā; 

 sistēmas statistikas datu pieprasījumu 
apstrāde par dienu, mēnesi, gadu; 

 sistēmas statistikas datu apstrāde un 
salīdzināšana ne tikai vienas filiāles ietvaros, 
bet arī starp filiālēm; 

 sistēmas statistikas aplūkošana un 
salīdzināšana starp filiālēm attālināti; 

 attālināta biļešu printera konfigurēšana 
tiešsaistes režīmā; 

 printera izvēlņu aizslēgšana pēc darba laika 
beigām; 

 printera konkrētās izvēlnes izslēgšanu 
konkrēta laika periodā un konkrētā nedēļas 
dienā pēc pasūtītāja definētiem 
nosacījumiem; 

 biļešu numuru izsniegšanas intervālu 
katram pakalpojumam atsevišķi; 

 aktuālā pakalpojuma rindas garums uz 

 



biļetes izdrukas; 
 klienta uzaicināšanas skaņas signāla 

ieslēgšana/izslēgšana un toņa nomaiņas 
iespējas; 

 iespēja bez papildus ieguldījumiem aktivizēt 
sistēmas darbības daudzlīmeņu pārslodzes 
brīdinājuma moduli; 

 iespēja bez papildus ieguldījumiem aktivizēt 
nākotnes rindu regulēšanas darbības 
plānotāja moduli; 

 iespēja bez papildus ieguldījumiem 
nodrošināt virtuālas izsauktnes (printera 
dublieris) novietošanu uz pasūtītāja datora; 

 neierobežots lietotāju skaits sistēmas 
pārvaldības un moduļu konfigurācijas 
izmaiņas un vadības vajadzībām; 

Rindu regulēšanas sistēmas vadības dators: 
Intel Core2 family ar takts frekvenci 2.4 GHz 
(e6500, e6600 vai ekvivalenti) 
2 GB DDR 2 
Mātesplatē integrēta skaņas karte 
GPU: PCI-Express ar minimāli 512 MB, VGA, DVI un 
HDMI izejām (EAH6450 SILENT/DI/512MD3 / 
Radeon HD 6450 vai nvidia GT sērijas ekvivalents) 
250 GB HDD (SATA 2) 
400W PSU 
6 USB vai 4 USB + 2 PS2 porti 
Klaviatūra un pele 
OS: Windows XP professional 32-bit vai Windows 7 
ultimate 32-bit. 

 

Integrācijas ar citu sistēmu.  
Jānodrošina iespēja nepieciešamības gadījumā 
integrāciju ar citu informācijas sistēmu.  
Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā 
aprīkojuma uzstādīšana: 
 

 Jānodrošina pilnīga klientu plūsmas 
organizēšanas sistēmas ieviešana, t.sk. 
veicot nepieciešamās aparatūras, 
komunikāciju un programmatūras 
uzstādīšanu un Pasūtītāja personāla 
apmācību. 

 Pretendents kopā ar uzstādīto risinājumu 
nodrošina arī nepieciešamo sistēmas 
administrēšanas (administratora) un 
operatora (lietotāja) rokasgrāmatu vai 
instrukciju piegādi (latviešu valodā), kuru 
apjoms un saturs ir pietiekošs risinājuma 

 



ekspluatācijas procesa uzsākšanai. 
Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā 
aprīkojuma garantija un apkope: 

 Pretendents garantijas laikā nodrošina 

regulāru nepieciešamo iekārtu un sistēmas 

apkopi; 

 Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā 

aprīkojuma garantija jāpiešķir ne mazāk kā 

divi gadi no iegādes datuma; 

 Garantija attiecas uz slēptiem iekārtas 

defektiem, defektiem izejmateriālos, 

bojājumiem iekārtas lietošanas procesā, kas 

radušies ražotāja vainas dēļ, kā arī uz 

iekārtu programmatūras neprecīzu vai 

bremzētu darbību. Garantijas laikā rezerves 

daļu nomaiņa, apkope un remonts tiek 

veikts bez maksas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kopējā summa EUR bez PVN:  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

         amats /paraksts/V. Uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr. 2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Mēs, 

__________________________________________________________________  

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)  

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar rindu regulatoru ar datora vadību 

piegādi un uzstādīšanu, printeriem nepieciešamo termopapīru piegādi, nodrošinot 

noteiktos apjomus, ievērojot konkursa “Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā 

aprīkojuma iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/4) nolikuma un tā 

pielikumu noteikumus. 

 

Nr. p. k.  

Rindu regulatoru 
nepieciešamais 
aprīkojums 

Vienību 
skaits 

Cena EUR (bez PVN) par pieprasīto 
daudzumu   

   

1 Darba vietas displejs 11   
   2 Darbavietas pults 11   
   3 TV monitors 3   
   

4 
Izdrukas iekārta 
(printeris) 2   

   
5 Biļešu lenta (papīrs) *   

   

6 
Rindu regulēšanas 
sistēmas vadības dators 1   

   

7 

Rindu regulatoru un 
tiem nepieciešamā 
aprīkojuma uzstādīšana 1   

 
 

  

8 
Kopējā summa EUR bez 
PVN:   

  
 

 
 

    

*-Biļešu lenta (papīrs) – paredzamo vienības daudzumu skatīt tehniskajā 

specifikācijā 
 

 

 

_________________________ ____________________________ 
      amats /paraksts/V. Uzvārds 

  


