VSAC "Zemgale" iepirkumu plāns 2014.gadam
A daļa – institūcijas pamatdarbība
Nr. p.
k.

Līguma priekšmets

Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**

Paredzamais
iepirkuma
procedūras
izsludināšanas
termiņš
(mēnesis)

1

Nodrošināšana ar elektronisko sakaru
(datu pārraides, interneta un fiksēto
telekomunikāciju) pakalpojumiem

Janvāris

Līgumu plānots slēgt uz 24 mēnešiem.

2

Mīkstā inventāra un apavu piegāde

Janvāris

Apavu, apģērbu iegāde VSAC "Zemgale" klientiem.

3

Būvniecības un remontdarbu projektu
izstrāde

Janvāris

Filiāles "Ķīši" siltumagādes sistēmas rekonstrukcijas projekts. Filiāles "Iecava"
rehabilitācijas telpu izveidošanas projekts. u.c. Izslēgts no iepirkuma plāna, jo
zaudējis aktualitāti.

4

Remontmateriāli

Februāris

6 filiāles, aptuveni 900 klientu vietas. Iegādātie remontmateriāli netiks
izmantoti iepirkumu plānā norādītājos būvniecības projektos.

5

Kurināmais (granulas, akmeņogles,
malka)

Februāris

Kurināmā iegāde filiāļu "Jelgava", "Iecava", "Ziedkalne", "Ķīši" un "Īle".

6

Medikamenti (ne kompensējamie) un
medicīnas preces

Maijs

6 filiāles, aptuveni 900 klientu vietas. Iepirkumā ietilpst medikamenti, kuri nav
iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā, medicīniskie instrumenti
(fonendoskopi, pincetes, zāļu glāzītes, termometri u.c.) Ļoti grūti noteikt
konkrētu medikamentu daudzumu vienam klientam, jo klientu veselības un
funkcionālais stāvoklis ir ļoti dažāds, kā arī ļoti grūti prognozēt ārstu nozīmētās
ordinācijas, mainoties klientu veselības stāvoklim.

7

Tehniskā sāls ūdens mīkstināšanai
tehnoloģiskajās sistēmās

Maijs

Līgumu plānots slēgt uz 24 mēnešiem.

8

Ēdināšanas pakalpojums filiāles
"Kauguri" klientiem

Maijs

Lai nodrošinātu filiālē Kauguri klientu ēdināšanu nepieciešams pirkt
pakalpojumu, jo filiālē uz vietas nevar nodrošināt ēdiena gatavošanu.

9

Pārtikas preču iegāde

Jūnijs

5 filiāles, 862 klientu vietas (neieskaitot filiāli "Kauguri")

10

Mēbeles un Iebūvējamās mēbeles

Jūlijs

Iebūvējamās mēbeles filiālēm "Īle", "Ķīši" un "Iecava" un mēbeles 6 filiāļu
klientu vajadzībām.

11

Degviela + a/m uzturēšanas līdzekļi

Augusts

12 a/m, 3 traktori, 1 motobloks (palīgraž.), 4 zāles pļāvēji - traktoriņi, 7
trimmeri, 6 zāles pļaujmašīnas.

12

Saimniecības preces

Augusts

Līgumu plānots slēgt uz 24 mēnešiem.

13

Sadzīves elektrotehnika, profesionālā
elektrotehnika, elektroinstrumenti un
citas mazās elektropreces (virtuve,
veļas māja u.c.)

Aprīlis

Filiāle "Īle" ledusskapis klientiem, profesionālais ledusskapis virtuvei, zāģis,
krūmgriezis. Filiāle "Iecava" klientiem ledusskapis, elektriskā panna. Filiāle
"Jelgava" veļas mašīna PC, profesionālais ledusskapis virtuvei. Filiāle
"Ziedkalne" mikroviļņu krāsns, dārza inventārs, 2 veļas mašīnas. u.c. Mainīts
iepirkuma izsludināšanas termiņš, jo filiālēm steidzami ir nepieciešamas
atsevišķas elektrpreces, tiks veikti vairāki iepirkumi šo termiņu un paredzamās
līgumsummas ietvaros.

14

Dārzeņu, sakņaugu, augļu un ogu
piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm

Aprīlis

Papildināts iepirkumu plāns, jo pašreizējais piegādātājs lauzis noslēgto līgumu.
Plānots līgumu slēgt uz 12 mēnešiem.

15

Kompensējamo medikamentu piegāde

16

Zobārstniecības materiālu un
medicīnas preču piegāde VSAC
"Zemgale" filiālēm

Papildināts iepirkumu plāns, jo pašreiz noslēgtā līguma summa tuvojas beigām.
Septembris
Papildināts iepirkumu plāns. Pamatojoties uz to, ka ir izremontēts un
jaunizveidots zobārstniecības kabinets (ŗeģistrēts), nepieciešams organizēt
iepirkumu, jo zobārstniecības pakalpojums tiks sniegts visiem VSAC klientiem
filiālē "Jelgava". Līgumu plānots slēgt uz 12 mēnešiem.
Oktobris

B daļa – institūcijas administrētie pakalpojumi
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Nr. p.
k.

Līguma priekšmets

Paredzamais
iepirkuma
procedūras
izsludināšanas
termiņš
(mēnesis)

Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**

1

Nodrošināšana ar elektronisko sakaru
(datu pārraides,
interneta
un fiksēto
Obligātā
veselības
pārbaude
telekomunikāciju) pakalpojumiem

2

Auto transporta remonts

Aprīlis

4 mašīnas (Administrācijai un filiālēm "Īle", "Ziedkalne", "Jelgava"). Mainīts
iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.

3

Specapģērbu iegāde

Marts

Par specapģērbu iegādi VSAC direktors ir pieņēmis lēmumu pēc visu filiāļu
darbinieku kopsapulču apmeklēšanas, kuras notika pēc budžeta projekta
iesniegšanas. 2014. gadā veiksim izmaiņas tāmē. Plānots slēgt līgumu uz 36
mēnešiem.Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.

4

Transporta pakalpojums (autobuss
ekskursijām)

Marts

Ekskursijas klientiem. Plānots slēgt līgumu uz 24 mēnešiem, ja LM neorganizēs
centralizēto iepirkumu.

5

Lietotu biroja tehnikas tintes un tonera
kasetņu atjaunošana un uzpilde

Aprīlis

6

Taisnās un fasonveļas mazgāšanas un
ķīmiskās tīrītavas pakalpojums

Aprīlis

7

Apsardzes nodrošināšana (apkalpošana
un remonts)

Maijs

8

Remontdarbi

Aprīlis

8.1.

Remonta pakalpojums ārstniecības
kabineta izveidošanai

8.2.

Filiāles "Ziedkalne" 2. korpusa 3.stāva
remonts

8.3.

Filiāles "Ziedkalne" 1. korpusa 2.stāva
tualetes remonts

8.4.

Filiāles "Jelgava" ūdens atdzelžošanas
remonts

8.5.

Filiāles "Iecava" rehabilitācijas telpu
izbūve

Oktobris

Filiālē "Iecava" nepieciešams izveidot papildus rehabilitācijas telpas klientu
vajadzībām, ir atrasts risinājums - rekonstruēt filiāles esošās palīgtelpas,
tādējādi izveidojot papildus telpas klientu rehabilitācijai.
Mainīta paredzamā līguma summa un nosaukums. Izvērtējot nepieciešamību
pēc ārstniecības kabineta, pieņemts lēmums remontdarbus veikt plašākā
apjomā, tajā iekļaujot pacientu apskates un izmeklēšanas telpas, izolātora
izbūvi.

Filiāles "Ķīši" sanitāro telpu remonts
un stāvvadu nomaiņa

8.8.

Esošo telpu remonts ārstniecības
kabineta izveidošanai filiālē "Īle"

Oktobris

SCADA (procesu automatizētā
kontrole, uzskaite un vizualizācija) un
8.9. elektriskās piesaistes izbūve sūkņu
mājā, un to apkope VSAC „Zemgale”
filiālei „Jelgavai”

Oktobris

Videonovērošanas sistēmas iegāde un
ierīkošana filiālē „Ziedkalne”

11 Horizon uzturēšana un konsultācijas
Zobārstniecības pakalpojuma
12
nodrošināšana

Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš, jo iepirkumi
tiek veikti atsevišķi un nepieciešama pilnvērtīga tehnisko specifikāciju izstrāde.

Filiāles "Ziedkalne" 2.korpusa 3.stāvā nepieciešams kosmētiskais remonts
klientu istabiņās un koplietošanas telpās.

8.7.

10

Pakalpojums filiālēm "Ziedkalne", "Īle", "Kauguri", "Ķīši", "Jelgava" un "Iecava"

Līdzekļi piešķirti papildus 2014. gada budžetā.

Filiāles "Iecava" telpu remonts
(pacientu apskates un izmeklēšanas
8.6.
telpas, izolātora izbūve un tualetes
remonts)

9 Apbedīšanas pakalpojums

Darbiniekiem normatīvajos aktos noteiktā OVP, kuru apmaksā darba devējs.
Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš, jo iepirkums
paredzēts 2015.gadam. Plānots slēgt līgumu uz 12 mēnešiem.

Maijs

Papildināts iepirkumu plāns, pamatojoties uz avārijas situāciju 2014.gada I.
Ceturksnī, kur atklājās, ka jāveic remonts un stāvvadu nomaiņa
Mainīts nosaukums un paredzamā līgumcena un iepirkuma izsludināšanas un
līguma noslēgšanas termiņš.

Papildināts iepirkumu plāns, jo darbi tika plānoti 2015.gadā, bet pamatojoties
uz 2014.gada budžeta izpildes analīzi, plānojam veikt šogad.
Maijs

Līgumu plānots slēgt uz 12 mēnešiem, nevis uz 24 mēnešiem, līdz ar to mainīta
līgumsumma.Mainīts iepirkuma izsludināšanas un līguma noslēgšanas termiņš.

Maijs

Papildināts iepirkumu plāns, lai nodrošinātu drošību filiāles „Ziedkalne”
klientiem

Oktobris
Maijs

Papildināts iepirkumu plāns, jo iepirkums paredzēts 2015.gadam.
Regulāra zobārstniecības pakalpojuma nodrošināša 870 klientiem
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Līguma priekšmets

Nodrošināšana ar elektronisko sakaru
Taisnās un fasonveļas mazgāšanas un
13 (datu pārraides, interneta un fiksēto
ķīmiskās
tīrītavas pakalpojums
telekomunikāciju)
pakalpojumiem

Paredzamais
iepirkuma
procedūras
izsludināšanas
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(mēnesis)

Pamatojums iepirkuma veikšanai un kvantitatīvie rādītāji**

Augusts

Papildināts iepirkumu plāns, jo ar pašreizējo pakalpojuma sniedzēju tiks lauzts
noslēgtais līgums, jo netiek ievēroti līguma nosacījumi. Plānots līgumu slēgt uz
12 mēnešiem. Pakalpojums filiālēm "Ziedkalne", "Īle", "Kauguri", "Ķīši",
"Jelgava" un "Iecava".
Papildināts iepirkumu plāns. Esošais gāzes katls, kas nodrošina apkuri filiālē ir
sabojājies un remonta izmaksas nav ekonomiski pamatojamas.

14

Filiāles "Iecava" gāzes apkures katla
iegāde

Septembris

15

PVC logu un durvju nomaiņa VSAC
“Zemgale“ filiālē “Īle”

Augusts

Papildināts iepirkumu plāns, pamatojoties uz 2014.gada budžeta izpildes
analīzi.

*Darbi tiks īstenoti, ja tiks piesaistīti papildus finanšu līdzekļi vai radīsies iespēja darbus veikt ar esošo finansējumu.

Informācijai
C daļa - Eiropas Savienības fondu projekti
Nr. p.
k.

Līguma priekšmets

Paredzamais
iepirkuma
procedūras
izsludināšanas
termiņš
(mēnesis)
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1.
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