
5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa

1)
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas
saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā

2)
Piegāde ne vairāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas
dienas;

3)
Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri)
mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4)
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli
atbilstošos parametrus;

5)

** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data
sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā
un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz
konkrēto lapaspusi;

6)
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas
vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;

7)

Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības
un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir
norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz
kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces
ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes ) 

15.daļa Ķirurģiskais sūknis (elektriskais, vakuuma)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Vispārīgās prasības:



5.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam

Nr.p.k.
Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas 

prasība
Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz informatīvo materiālu 
(norādot konkrētu  lpp., kurā var gūt 
pārliecību par piedāvājuma atbilstību 

izvirzītajām prasībām)
1. Ražotājs 

2. Modelis

3. Pamatprasības:

3.1. Brīvā gaisa plūsma, ne mazāk kā  50 litri/minūtē

3.2. Grafita/virzuļu sistēma ar zemu vibrāciju un klusu 
darbību - trokšņa līmenis - < 43 dB

3.3. Vakums ne mazāk kā  640 mmHg

3.4. 3 pakāpju atpakaļatteces ierobežojuma sistēma ar
pludiņu līmeņiem 100% atpakaļteces ierobežojumam

3.5. Savācēja konteinera kapicitāte ne mazāk kā 5 Litri

3.6. Vāks ar ātri fiksējošo stiprinājumu pie sūkņa sliedes

3.7. Sūkņa piederumu (savācējkonteineru, vāku, filtru) 
savienojamība ar slimnīcā esošajiem

3.8. Standarta elektrības padeve: 220-250 V, 50/60 Hz 

3.9. Liels, labi pārredzams spiediena manometrs

3.10. Mobils statīvs ar antistatiskiem riteņiem

3.10.1. Instrumentu plaukts, fiksējams uz mobilā statīva sliedes

3.10.2.
Pilnveidojams ar papildaprīkojumu, t. sk. vienreizējās 
lietošanas rezervuāriem, citu izmēru burkām, dzemdes 
aspirācijas komplektu, vakuumekstraktoru, kiretēm u.c..

3.10.3. Elektrības aizsardzība: Type B , saskaņā ar EN60601-1; 
Class II dubultā aisardzība (nav nepieciešams 
sazemējums) saskaņā ar EN 60601-1

4. Garantija ne mazāk kā 24 mēneši

Paraksts: 
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa - Ķirurģiskais sūknis (elektriskais, vakuuma)




