APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2019. gada 3.jūnija sēdē
(protokols Nr.1)
_______________________________________
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja J.Lepiksone

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Slimību profilakses un kontroles centra organizētā iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva
HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13)
NOLIKUMS

Pasūtītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs, reģ. Nr. 90009756700, Duntes iela 22, K-5,
Rīga, LV-1005, tālrunis 67501590, fakss 67501591.
2.
Iepirkuma priekšmets un CPV kods: 85300000-2 (sociālie pakalpojumi un saistītie
pakalpojumi).
3.
Tehniskā specifikācija: tehniskā specifikācija pievienota nolikumam, turpmāk – Nolikums, kā
Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma forma (1.pielikums) un satur prasības, par
kurām Pretendentam jāiesniedz piedāvājums.
4.
Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.
5.
Kontaktpersona: Juridiskās un resursu nodaļas vecākais juriskonsults Jānis Jakobovičs, tālr.:
67387674, e-pasts: janis.jakobovics@spkc.gov.lv.
6.
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikumam Pasūtītāja pircēja profilā
www.eis.gov.lv un Pasūtītāja mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/publiskieiepirkumi.
7.
Informācijas sniegšana: ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
nolikuma prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa pastu)
ieinteresētajam Pretendentam, kas uzdevis jautājumu par Nolikumu, ievieto šo informāciju
Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv pie attiecīgā Iepirkuma nolikuma un Pasūtītāja
mājaslapā pieši iepirkuma. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas
tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv saistībā ar šo Iepirkumu. Ja minētās
ziņas Pasūtītājs ir ievietojis Pasūtītāja profilā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi
papildu informāciju. Ieinteresētais Pretendents Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts
Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.1
8.
Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:
8.1. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.
8.2. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
8.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma Iepirkumam sagatavošanu
un iesniegšanu Pasūtītājam.
8.4. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Pasūtītāja pircēja profilā, ievērojot šādas Pretendenta
izvēles iespējas:
8.4.1.
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS
Iepirkuma profilā ievietotās formas;
8.4.2.
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un
pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs
par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu
paraugiem);
8.4.3.
elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu
apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un
aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu
paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
8.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
8.5.1.
piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos
1.

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk.
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram,
Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf
formātā);
8.5.2.
Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
8.5.3.
piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota
piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst
saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai,
ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15
minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga
elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums
saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
8.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā
notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm
iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz
elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju
noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā
esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas
attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
8.7. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, izņemot piedāvājumam papildus
pievienotos informatīvos materiālus (piemēram, ražotāja katalogus, bukletus), kas var tikt
iesniegti arī svešvalodā). Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var
tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
8.8. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19. pantam vai kas
uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents konkrēti norāda tikai uz tām
piedāvājuma lapām (daļām), kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi
“Komercnoslēpums”. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt
informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tai skaitā Nolikumā
iekļautā informācija, kā arī piedāvātā cena.
8.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no
jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez
iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
8.10. Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Komisijai rodas
šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas
autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību
un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā apliecinātu dokumenta kopiju. Šajā punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz
Komisijas norādītajā termiņā.
8.11. Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam
pārstāvim, pievienojot pilnvaru vai citu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu
Pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim
piešķirto tiesību un saistību apjoms.
8.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā
norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma
3

procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt piegādātāju apvienību ir jāparaksta
katras piegādātāju apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam
pārstāvim.
8.13. Pirms Nolikuma 8.15. apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS
pieejamos rīkus.
8.14. Pēc Nolikuma 8.15. apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pretendents:
8.14.1. nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
8.14.2. ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot
Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku
Pretendenta līdzdalību šajā Iepirkumā.
8.15. Pretendenti piedāvājumus iesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 17.jūnija plkst. 10:00,
iesniedzot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS
Iepirkuma profila un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par
neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Ārpus EIS Iepirkuma profila iesniegtie piedāvājumi
neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
9.
Iepirkuma priekšmeta daļas: iepirkuma priekšmets ir vienā daļā, Pretendentam piedāvājums
jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
10.

Kvalifikācijas prasības Pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:

10.1. Pretendentam ir jāatbilst minimālajām finansiālajām, profesionālajām un tehniskajām
prasībām. Ja Pretendents šīm prasībām neatbilst, tā piedāvājums tiek noraidīts. Minimālās
prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stabilitāti, profesionālajām un
tehniskajām iespējām, lai veiktu Pakalpojumu, ir:
Pretendentam kvalifikācijas prasības:
Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz
šādi kvalifikācijas dokumenti
10.2. Pretendents ir fiziska vai juridiska
persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā Pasūtītājam sniegt Nolikuma
prasībām atbilstošus Pakalpojumus

Pretendenta parakstīts pieteikuma Nolikuma
2.pielikums, kuru parakstījis pretendenta
pārstāvis ar paraksttiesībām vai tā pilnvarotā
persona.
Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu
uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/
skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf)
un
Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija
Ieteikumam par mazo un vidējo uzņēmumu
definīciju (OV L124, 20.5.2003.) Jānorāda,
kādam statusam atbilst pretendents – mazajam vai
vidējam uzņēmumam. Norāda, vai pretendenta
vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst
mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais
uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas
mazāk nekā 50 personas un kura gada
apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10
miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums,
kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas
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10.3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos un
noteiktajā
kārtībā
Latvijas
Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu
reģistros (ja normatīvie akti to
paredz).

10.4. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā
(t.i., 2016., 2017.,2018. un 2019.
gadā) ir sniedzis HIV un pavadošo
infekciju profilakses pakalpojumus
riska uzvedības grupu personām.

10.5. pretendenta rīcībā ir nepieciešamais
personāls,
kas
nepieciešams
pakalpojuma
izpildei,
t.i.,
pakalpojuma sniegšanā uz visu
pakalpojuma īstenošanas periodu
Pretendents piedāvā iesaistīt šādus

mazāk nekā 250 personas un kura gada
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro).
Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā
reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudīs
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu
bāzē (www.ur.gov.lv) vai Lursoft datu bāzē
(www.lursoft.lv), vai uzņēmumu datu bāzē
Firmas.lv (www.firmas.lv). Latvijas Republikā
reģistrētam pretendentam ir tiesības pievienot
piedāvājumam dokumentu (apliecinātu kopiju),
kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts
dokuments (piem., reģistrācijas apliecības vai
izziņas apliecinātu kopija), kas apliecina ārvalstīs
reģistrēta pretendenta reģistrāciju komercreģistrā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrāciju
paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Ja
attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz
reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents
Nolikuma 2.pielikumā norāda informāciju par
pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas
laiku, kā arī norāda kompetento iestādi
reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā
var apliecināt reģistrācijas faktu.
1) pretendenta pieredzes apraksts, ar ko
pretendents apliecina pretendenta atbilstību
Nolikuma 10.4.punkta prasībām (Nolikuma
3.pielikums);
2) Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus
iesniegt ne mazāk kā 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes
no ne mazāk kā 2 (diviem) pasūtītājiem pēdējo 3
(trīs) gadu laikā (t.i., 2016., 2017., 2018. un
2019.gadā), kas apliecina, ka Pretendents
kvalitatīvi un savlaicīgi veicis pieredzes aprakstā
(Nolikuma 3.pielikums) minētos pakalpojumus.
Atsauksmes Pretendentam jāiesniedz 3 darba
dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma
saņemšanas.
Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas
apliecina, ka Pretendenta rīcībā ir pakalpojuma
izpildei nepieciešamais personāls un ka
Pretendents Pakalpojuma izpildē piesaistīs
Nolikuma 10.5.punktā noteiktos speciālistus.
Apliecinājumā norāda Pakalpojuma izpildē
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speciālistus
ar
atbilstošu piesaistīto speciālistu vārdu un uzvārdu un tā
kvalifikāciju:
lomu pakalpojuma sniegšanā.
10.5.1. ne mazāk kā 1 (vienu) Speciālista personīgi parakstīts dzīvesgājuma
sociālo darbinieku, kas apraksts (turpmāk – CV) atbilstoši Nolikuma
atbilst
šādām 4.pielikumam. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no
prasībām:
tā var secināt atbilstību 10.5.1. apakšpunkta
a) bakalaura vai maģistra grāds prasībām, pievienojot profesionālo kvalifikāciju
sociālajā darbā;
apliecinošo dokumentu kopijas (piem., diploma/
b) pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot sertifikāta kopija).
līdz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdim) ir bijusi praktiskā pieredze
darbā ar riska uzvedības grupu
personām.
10.6. gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz katra piegādātāju
apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina
katra piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta
vārdā iesniegt piedāvājumu un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz
dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu;
10.7. pretendents iesniedz visu to apakšuzņēmēju sarakstu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu, kā arī iesniedz attiecīgā
apakšuzņēmēja apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē.
11. Tehniskais un finanšu piedāvājums: piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Tehniskās
specifikācijas un tehniskā piedāvājuma formu (1.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formu
(5.pielikums). Cenas jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Piedāvājuma cenai
jāietver visas ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, kuras rodas, Pretendentam izpildot
pasūtījumu, lai nodrošinātu pasūtītājam pakalpojuma izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
12. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz katra piegādātāju apvienības
dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina katra
piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā
iesniegt piedāvājumu un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību
līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu;
13. Pretendents iesniedz visu to apakšuzņēmēju sarakstu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu, kā arī iesniedz attiecīgā
apakšuzņēmēja apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē.
14. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. Iepirkuma komisija:
14.1. pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā Pretendentiem norādītajām piedāvājumu
noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām, iepirkuma
komisija lemj par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
14.2. pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā Pretendentiem noteiktajām atlases prasībām. Ja
piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija lemj par Pretendenta
izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
14.3. pārbauda Pretendenta Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma
prasībām. Pretendents, kura Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums neatbilst
Nolikuma prasībām, tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. Ja nepieciešams,
Iepirkuma komisija izlabo pretendenta piedāvājuma aritmētiskās kļūdas;
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14.4. līguma slēgšanas tiesības no visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem piešķir
Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.
14.5. pārbauda Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantā astotajā daļā norādīto izslēgšanas
gadījumu esamību PIL 9.panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents
ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja pasūtītājs
informāciju par pretendentu, kas ir par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības
Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem,
pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad
pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;
14.6. pārbauda un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos;
14.7. trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks
informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.
15. Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu: iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums.
16. Līguma slēgšana un tā darbības termiņš:
16.1. iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata;
16.2. plānotais pakalpojuma izpildes termiņš: līdz 2019. gada 31.decembrim;
16.3. plānotā kopējā līguma summa līdz EURO 14 000,00 bez PVN
16.4. samaksa un termiņš: 10 (desmit) dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
16.5. pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, paraksta iepirkuma līgumu ne
vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja pretendents
neparaksta iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā pretendenta vainas dēļ, pasūtītājs to
uzskata par atteikumu slēgt līgumu;
16.6. ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās noslēgt līgumu,
iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš iesniedzis nākamo
lētāko piedāvājumu.
1.pielikums – Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 8 lapām.
2.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 1 lapas.
3.pielikums – Pretendenta pieredze (forma) uz 1 lapas.
4.pielikums – CV forma uz 1 lapas.
5.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas.
6.pielikums – Ieteicamās klienta šķēršļu un vajadzību apzināšanas aptaujas anketas piemērs uz 2
lapām.
7.pielikums – Ieteicamais plāna sastādīšanas piemērs uz 1 lapas.
8.pielikums – Ikmēneša atskaites forma uz 1 lapas.
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1.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Vispārīga informācija:
2018. gadā Latvijā pirmreizēji reģistrēti 326 jauni HIV infekcijas gadījumi, 27% no šiem
gadījumiem tika atklāti AIDS stadijā, kas ir vēlīna HIV infekcijas stadija, kurā ir pievienojušās
HIV pavadošās slimības. HIV infekcijas saslimstības (jaunie gadījumi) radītājs Latvijā 2017. gadā
ir trīs reizes pārsniedzis vidējo rādītāju ES.2
2018. gadā Latvijā pirmreizēji reģistrēti 34 akūti un 309 hroniski B hepatīta gadījumi, kas ir
attiecīgi 1,8 un 16,0 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Lai arī akūta B hepatīta gadījumu skaits
ar katru gadu samazinās, hroniska B hepatīta incidencei pēdējo piecu gadu laikā vērojama
pieaugoša tendence.3 Latvijā 2016. gadā bijis vairāk nekā 3 reizes lielāks akūto un hronisko B
hepatītu gadījumu rādītājs nekā ES un EEZ valstīs vidēji.4
Šobrīd Latvijā darbojas 20 HIV profilakses punkti (turpmāk – HPP) 16 Latvijas pašvaldībās. HPP
tīkla darbību koordinē Slimību profilakses un kontroles centrs. HPP tīkls nodrošina dažādus
pakalpojumus, tajā skaitā konsultācijas un informāciju par infekcijas slimībām, to profilaksi,
narkotiku atkarības ārstniecības iespējām un rehabilitāciju, veselības riskiem. HPP nodrošina HIV,
hepatīta B (turpmāk – HBV) un C (turpmāk – HCV), sifilisa ekspresdiagnostiku, psihosociālu
atbalstu, medicīnas preces – prezervatīvus, dezinfektantus u.c., kā arī šļirču un adatu maiņu.
Minētie pakalpojumi tiek sniegti dažādām mērķa grupām. HPP pakalpojumi tiek nodrošināti
stacionārajās atrašanās vietās, ielu darba programmās un ar mobilo vienību palīdzību.
Pēc pozitīva eksprestesta rezultāta saņemšanas HPP jāturpina diagnozes apstiprināšana un jāuzsāk
ārstēšana pie infektologa.
HIV diagnozes uzzināšana lielai daļai cilvēku ir psiholoģisks pārdzīvojums. Ņemot vērā to, ka
Latvijā HIV infekcija joprojām saistās ar stigmatizāciju gan no sabiedrības, gan pašu inficēto
cilvēku puses, HIV inficētie cilvēki savu diagnozi slēpj un līdz ar to kavējas vērsties ārstniecības
iestādē, lai uzsāktu un turpinātu HIV ārstēšanu. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt īpaši apmācītas
atbalsta personas HIV inficētajiem, kuras ir zinošas par HIV infekcijas specifiku un ir sagatavotas
sniegt atbalstu, tai skaitā pavadīt uz ārstniecības iestādi, lai veiktu HIV apstiprinošo diagnostiku,
uzsāktu un turpinātu ārstēšanu, kā arī sniegtu palīdzību ievērot ārstēšanās režīmu.
Lai uzlabotu HPP klientiem pieejamību pie speciālista HIV diagnozes apstiprināšanai un
ārstēšanas uzsākšanai, no 2018. gada septembra uzsākts pakalpojums, nodrošinot to, ja personai
HPP, kam ir sadarbības līgums ar Pasūtītāju, ir veikts HIV kapilāro asiņu vai siekalu eksprestests
ar pazīmēm uz HIV infekciju, tad personai infektologs ir tiešās pieejamības speciālists, proti,
šādos gadījumos nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums, lai apmeklētu infektologu. HPP
klients saņem nosūtījuma formu (ceļvedi), ar kura palīdzību nonākt uz pieņemšanu pie infektologa,
European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in
Europe 2018 – 2017 data. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2018
3
Slimību profilakses un kontroles centra dati
4
European Centre for Disease Prevention and Control. Hepatitis B. In: ECDC. Annual epidemiological report for
2016. Stockholm: ECDC; 2018
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turklāt HPP klienti ir atbrīvoti no pacienta iemaksas par ārsta vizīti un par laboratoriskajiem
izmeklējumiem.
Liela daļa HPP apmeklētāju pieder paaugstinātai HIV inficēšanās riskam pakļautai cilvēku grupai,
kā arī nereti tie ir cilvēki, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Grūtības noorganizēt ārsta
apmeklējumu, gaidīšana rindā uz veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, transporta problēmas
un citas līdzīgas problēmas kavē šos cilvēkus apmeklēt infektologu. Tādēļ ir nepieciešams veidot
sasaisti kaitējuma mazināšanas pakalpojumiem ar veselības aprūpes sistēmu pozitīva HIV
eksprestesta gadījumā.
No 2018. gada 18. oktobra līdz 2019. gada 24. aprīlim uz LIC tika nosūtīta 21 persona, no kurām
13 personām diagnoze tikusi apstiprināta (4 gadījumos nav veikta datu salīdzināšana, 2 gadījumos
nav veikta apstiprinošā diagnostika, 2 gadījumos rezultāts negatīvs).
Neapstrīdami pierādījumi liecina, ka agrīna antiretrovirālās terapijas (ART) uzsākšana un
līdzestīga medikamentu lietošana ne tikai uzlabo veselības stāvokli HIV inficēto vidū, bet arī
novērš HIV transmisijas risku (pie nenosakāmas vīrusu slodzes). 5,6 Turklāt no 2018. gada 1.
oktobra Latvijā terapija par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta visām HIV inficētajām
personām, neatkarīgi no CD4 šūnu skaita, tādēļ ir svarīgi, lai pēc iespējas lielāks skaits HIV
inficēto cilvēku uzsāktu HIV ārstēšanu.
Vairākās pasaules valstīs personām, kurām tikko atklāta HIV infekcija, tiek piedāvāti atbalsta
personas pakalpojumi, lai nodrošinātu pacientu sasaisti ar veselības aprūpi.
Nevalstiskās organizācijas “AIDS United” apkopotajā ziņojumā par labās prakses piemēriem
atbalsta personu pakalpojumu ieviešanā atbalsta personas tiek definētas kā HIV pozitīvi, ārstēšanai
līdzestīgi paraugi (role models), kuri atrodas vai ir atradušies līdzīgā situācijā kā populācijas
pārstāvji, ar kuriem tiem būs jāstrādā (klienti).7
“AIDS United” uzsver, ka atbalsta personām jābūt maksimāli līdzīgām mērķpopulācijai, lai
nodrošinātu pēc iespējas lielāku komforta un līdzvērtības sajūtu – klienti ērtāk jūtas starp
cilvēkiem, kuri pieredzējuši līdzīgu situāciju. Pie līdzības tiek pieskaitītas tādas pazīmes kā
dzimums, seksuālā orientācija, ticība, sociāli ekonomiskais stāvoklis, etniskā piederība,
komunikācijas valoda, kā arī piedzīvotā pieredze (piemēram, infekcijas esamība). Daudzās
programmās atbalsta personas ir personas, kuras ir bijušas injicējamo narkotiku lietotājas (INL),
prostitūcijā iesaistītas personas, līdzestīgi HIV vai vīrushepatītu pacienti u.c.3
Jamaikas Veselības ministrijas izveidotajā atbalsta personu protokolā atbalsta persona tiek
raksturota kā HIV “aizstāvis”, draugs, veselības izglītotājs, mediators veselības aprūpes
saņemšanai, treneris, advokāts u.c. atbalstu sniedzošas personas reizē. Tā ir persona, kura savieno
cilvēku, kurš saņēmis pozitīva eksprestesta rezultātu, ar veselības aprūpes sistēmu. Atbalsta
persona var būt inficēta persona, kura ir līdzestīga medikamentu lietotāja – paraugs, kuram ir bijusi
līdzīga pieredze kā pakalpojuma saņēmējam. Tai nav jābūt ārstniecības personai vai sociālajam
darbiniekam.8
Augstākminētajos dokumentos kā obligāta prasība atbalsta personai tiek uzsvērta emocionāla un
psihiska gatavība veikt šo darbu. Tas nozīmē, ka persona labi sadzīvo ar savu infekcijas statusu (ja
tāds ir), lieto terapiju un ir līdzestīga tās lietošanā (ja tas ir nepieciešams), kā arī nebaidās atklāt
savu statusu (ne obligāti vienmēr un visur).
World Health Organization. Guidance on couples HIV testing and counselling - including antiretroviral therapy for
treatment and prevention in serodiscordant couples, 2012
6
World Health Organization. Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for
HIV, 2015
7
AIDS United. Best Practices for Integrating Peer Navigators into HIV Models of Care. Washington, DC. 2015
8
Peer Navigation Protocol Jamaica, Ministry of Health, Jamaica, 2017
5
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Pakalpojuma mērķis: Veidot personas sasaisti ar veselības aprūpes sistēmu pozitīva HIV un/vai B
hepatīta eksprestesta gadījumā, tādā veidā mazinot šīs infekcijas radītās sekas personas veselībai,
kā arī novērstu tālāku infekciju izplatību.
Pakalpojuma mērķpopulācija: Personas, kuras HIV profilakses punktā tikko saņēmušas pozitīva
HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultātu, vai personas, kuras pēc pozitīva eksprestesta rezultāta
nav vērsušās ārstniecības iestādē un neveic ārstēšanos vai pārstājušas veikt ārstēšanos, īpašu
uzsvaru liekot uz riska uzvedības grupām: injicējamo narkotiku lietotājiem, seksuālo pakalpojumu
sniedzējiem, HIV inficētām grūtniecēm un vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem.
Atbalsta personas darbības galvenie mērķi:
- Pēc pozitīva HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultāta sasaistīt klientus ar veselības aprūpes
sistēmu;
- Uzlabot veselības aprūpes saņemšanas pēctecību;
- Uzlabot terapijas saņemšanu un tās lietošanas līdzestību.
Atbalsta personas kompetences un pienākumi: Amerikas Slimību un profilakses centrs (CDC) un
Pasaules Veselības organizācija (PVO) atbalsta personai, kura nodrošina sasaisti ar veselības
aprūpi ART saņemšanai HIV infekcijas gadījumā, rekomendē sniegt šādus pakalpojumus:
konsultācijas un psihosociālo atbalstu, pacienta navigāciju ārstniecības iestādē (vismaz vienu reizi
pavadot klientus uz ārstniecības iestādi vai tiekoties ar tiem ārstniecības iestādē un nodrošinot
psihosociālu atbalstu, piemēram, pirmās vizītes laikā, kā arī izskaidrojot HIV ārstēšanai pieejamos
pakalpojumus un to izmantošanas kārtību), iknedēļas telefona zvani un atgādinājumi par
gaidāmajām ārsta vizītēm un divas tiešās konsultācijas par HIV statusa atklāšanu partnerim un
ģimenes locekļiem, par partneru un ģimenes locekļu testēšanu un par klientam esošo šķēršļu HIV
aprūpei risināšanu.9,10
Taču jāatceras, ka katrs klients un katra klienta situācija ir unikāla, tādēļ atbalsta personai atsevišķi
jāizvērtē katra situācija un katram klientam jāizstrādā savs plāns mērķu sasniegšanai. Atbalsta
personai jānovērtē situācija, lai saprastu, kāda pieeja darbojas katram klientam.
Vairākos pētījumos pierādīta arī atbalsta personu efektivitāte.11,12 2018. gadā publicētā Kenijā
veiktā pētījumā, kurā vērtēta atbalsta personas pakalpojuma programmas efektivitāte, secināts, ka
atbalsta personas veicinājušas HIV testa veikšanu, sasaisti ar veselības aprūpi un terapijas
lietošanas uzsākšanu. No 63 HIV pozitīvām personām, kuras izmantoja atbalsta personas
World Health Organization. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing
HIV infection. Recommendations for a public health approach. Geneva, Switzerland: World Health Organization;
2016
10
Health Resources and Services Administration. National Institutes of Health; American Academy of HIV Medicine;
Association of Nurses in AIDS Care; International Association of Providers of AIDS Care; the National Minority
AIDS Council; Urban Coalition for HIV/AIDS Prevention Services. Recommendations for HIV prevention with adults
and adolescents with HIV in the United States, 2014. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services,
CDC; 2014. https://stacks. cdc.gov/view/cdc/44064
11
Genberg, B. L., Shangani, S., Sabatino, K., Rachlis, B., Wachira, J., Braitstein, P., & Operario, D. (2016). Improving
Engagement in the HIV Care Cascade: A Systematic Review of Interventions Involving People Living with HIV/AIDS
as Peers. AIDS and behavior, 20(10), 2452–2463. doi:10.1007/s10461-016-1307-z
12
Chaiyachati, K.H., Ogbuoji, O., Price, M., Suthar, A.B., Negussie, E.K., Bärnighausen, T. Interventions to improve
adherence to antiretroviral therapy: a rapid systematic review.S187-204 10.1097/QAD.0000000000000252
9
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pakalpojumus, 25 (92,6%) vīrieši un 33 (91,7%) sievietes tika sasaistītas ar veselības aprūpi
(apmeklēja ārstu vismaz vienu reizi).13
Prasības apraksts
Piedāvājums*
1.
Vispārīgās prasības:
1.1.
Pretendents nodrošina vismaz trīs (3) atbalsta personu
pakalpojumus cilvēkiem, kuri tikko saņēmuši pozitīva
HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultātu vai
personām, kuras pēc pozitīva eksprestesta rezultāta nav
vērsušās ārstniecības iestādē un neveic ārstēšanos vai
pārstājušas veikt ārstēšanos (turpmāk – klientiem),
īpašu uzsvaru liekot uz riska uzvedības grupām:
injicējamo narkotiku lietotājiem, seksuālo pakalpojumu
sniedzējiem, HIV inficētām grūtniecēm un vīriešiem,
kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem. Vismaz viena
(1) atbalsta persona piesaistīta Rīgas un Pierīgas no
PASŪTĪTĀJS budžeta finansētās mobilās vienības
klientiem. Vismaz viena no atbalsta personām ir
atbalstu personu koordinētājs. Atbalsta personas
nodrošina klienta sasaisti ar tālāku veselības aprūpi,
iekļaujot prasību apraksta 3.2.3. punktā uzskaitīto
pakalpojumu sniegšanu.
1.2.
Atbalsta personas pakalpojumus nodrošina, pielāgojot
tos mērķa grupai atbilstošām vietām (dažādas Latvijas
pilsētas*) un laikiem – t.sk. pēcpusdienās, vakaros,
brīvdienās (izņemot svētku dienās) un mērķa grupas
vajadzībām.
*Pirms līguma slēgšanas, savstarpēji vienojoties ar
Pasūtītāju, kuras pilsētas obligāti iekļaujamas.
1.3.
Pretendents, saskaņojot ar Pasūtītāju, sagatavo un
izsniedz mērķa grupas pārstāvjiem atbalsta personu
vizītkartes, kurās norādīti atbalsta personu sniegtie
pakalpojumi, darba laiki, kontaktinformācija.
1.4.
Pretendents nodrošina atskaišu sagatavošanu par
sniegtajiem pakalpojumiem un to iesniegšanu Pasūtītājs
par iepriekšējo mēnesi līdz katra mēneša 15.datumam
(atbilstoši Nolikuma 8.pielikumā esošās veidlapas
paraugam. Nav jāiesniedz, iesniedzot piedāvājumu
iepirkumam).
1.5.
1.5.1.Pretendents nodrošina atbalsta personu apmācības
un/vai sanāksmes/supervīzijas (savstarpējas pieredzes
apmaiņas) vismaz vienu reizi mēnesī, balstoties uz
3.2.2. un 3.2.3. punktā norādītajām tēmām, ieskaitot
telpu, kafijas paužu, lektoru, ja nepieciešams, un izdales
Shah, P., Kibel, M., Ayuku, D., Lobun, R., Ayieko, J., Keter, A., … Braitstein, P. (2019). A Pilot Study of "Peer
Navigators" to Promote Uptake of HIV Testing, Care and Treatment Among Street-Connected Children and Youth in
Eldoret, Kenya. AIDS and behavior, 23(4), 908–919. doi:10.1007/s10461-018-2276-1
13
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1.6.

materiālu nodrošinājumu. Apmācību plāns tiek
saskaņots ar Pasūtītāju, un Pasūtītāja speciālisti var
piedalīties apmācībās.
1.5.2.Pretendents nodrošina apmācīto atbalsta personu
zināšanu pārbaudi testa vai kādā citā veidā.*
1.5.3. Pasūtītāja pārstāvji var tikt uzaicināti piedalīties
apmācībās un sanāksmēs.
*Zināšanu pārbaudes testu izstrādā Pretendents,
iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pretendents paredz atalgojumu katrai atbalsta personai
un atbalsta personu koordinētājam.

2.

Prasības posmu izpildei:

2.1.

I posms: sagatavošanās posms līdz 1 (vienam) mēnesim
no līguma noslēgšanas brīža:
Pretendents pirmā posma ietvaros sagatavo un iesniedz
Pasūtītājam plānoto piesaistāmo atbalsta personu skaitu
(no kurām viens ir atbalsta personu koordinētājs),
kvalifikāciju un raksturojumu, plānoto klientu skaitu uz
vienu atbalsta personu mēnesī, atbalsta personu
vizītkartes maketu, plānoto apmācību plānu, detalizētu
klientu sasaistes ar veselības aprūpi plānu:
• aprakstot metodes klientu sasaistīšanai ar
atbalsta personu,
• aprakstot atbalsta personas plānotās aktivitātes
klienta sasaistei ar veselības aprūpi,
• aprakstot sadarbības veicināšanas modeli ar
HIV profilakses punktiem, kuros atbalsta
persona sniedz pakalpojumus (atbilstoši prasību
apraksta 1.2. punktā noteiktajam)*, LIC u.c.
iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu atbalsta
personas pakalpojumus mērķa grupai, tai skaitā,
HIV inficētām grūtniecēm.
*Informācijas nosūtīšanu attiecīgajiem HIV profilakses
punktiem nodrošina Pasūtītājs.
II posms: Pakalpojuma īstenošanas posms:
2.2.1.Pretendents nodrošina Pakalpojumu sniegšanu
atbilstoši tehniskās specifikācijas un finanšu
piedāvājuma formas prasībām no I posma pieņemšanas
un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža līdz
2019.gada 31.decembrim.
2.2.2.Pretendents iesniedz gala ziņojumu par II posmā
īstenotajiem pakalpojumiem līdz ar II posma beigām.
Prasības personālam:

2.2.

3.
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3.1.

3.2.

Prasības atbalsta personu koordinētājam:
3.1.1.Atbalsta personu koordinētāja pienākumos
ietilpst:
• Klientu sasaistīšana ar atbalsta personu;
• Klienta mērķu plāna sastādīšana un šķēršļu
izvērtēšana katram klientam (atbilstoši
Nolikuma 6. un 7.pielikumā esošajam
paraugam. (atbilstoši Nolikuma 8.pielikumā
esošās veidlapas paraugam. Nav jāiesniedz,
iesniedzot piedāvājumu iepirkumam);
• Atbalsta personu koordinēšana;
• Atbalsta personu atskaišu apkopošana;
• Noslēguma ziņojuma sagatavošana
Prasības atbalsta personai:
3.2.1 Atbalsta persona ir persona ar pieredzi saskarsmē
ar HIV un/vai ar B hepatītu inficētām personām vai
persona ar personīgu HIV un/vai B hepatīta infekcijas
pieredzi, kura saņem veselības aprūpes pakalpojumus,
saņem terapiju (ja tā ir nepieciešama un iespējama) un
ir līdzestīga terapijas lietošanā.
Atbalsta personai nav obligāti nepieciešama izglītība
medicīnā, sociālajā darbā, psiholoģijā vai kādā citā
jomā.
3.2.2. Atbalsta personai jāpiemīt:
• prasmei komunicēt ar dažādu riska uzvedības
grupu personām;
• izpratnei par veselības aprūpes sistēmu
(ieskaitot izpratni par pieejamajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem);
• izpratnei par pieejamajiem sociālajiem
pakalpojumiem, lai veiksmīgāk risinātu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
• spējai ievērot konfidencialitāti;
• zināšanām par HIV, B, C hepatītu, STI, TB, t.sk.,
apstiprinošās diagnostikas nepieciešamību,
ārstēšanas iespējām, profilaksi un terapiju, t.sk.,
grūtniecības laikā;
• zināšanām par HIV, B, C hepatīta apstiprinošās
diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumu
saņemšanas soļiem un kārtību;
• zināšanām par drošu dzimumdzīvi, piesardzības
pasākumiem, tiesībām un pienākumiem, kas
jāņem vērā, sadzīvojot ar infekciju.
3.2.3. Atbalsta personas pienākums ir nodrošināt klienta
sasaisti ar tālāku veselības aprūpi, iekļaujot:
1. Informēšanu klientam saprotamā veidā par:
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-

-

-

2.

3.
4.
5.
6.

HIV, B, C hepatītu, STI, TB, t.sk.,
apstiprinošās diagnostikas nepieciešamību,
ārstēšanas iespējām, profilaksi un terapiju;
HIV, B, C hepatīta apstiprinošās diagnostikas
un ārstēšanas pakalpojumu saņemšanas soļiem
un kārtību;
Diagnozes
pieņemšanu
un
atklāšanu
tuviniekiem, īpašu uzsvaru liekot uz
dzimumpartneriem;
Drošu
dzimumdzīvi
un
piesardzības
pasākumiem, tiesībām un pienākumiem, kas
jāņem vērā, sadzīvojot ar infekciju;
Nepieciešamā ārsta vizītes pieteikšanu
(veselības aprūpes iestādes sazvanīšana,
pieraksta veikšana, motivējoša un atgādinoša
informācija par pierakstu);
Palīdzību transporta problēmu risināšanai, lai
nokļūtu pie ārsta;
Pavadīšanu uz ārsta vizīti un atbalsta
pasākumu sniegšanu pirms un pēc tās;
Pēc nepieciešamības arī citu ārsta vizīšu
pieteikšanu un pavadīšanu uz tām;
Terapijas
nelietošanas
vai
ārsta
neapmeklēšanas gadījumā palīdzību klientam
apzināt un risināt esošos šķēršļus;

7. Atskaitīšanos par paveikto atbalsta personu
koordinētājam.

4.

Prasības noslēguma ziņojuma sagatavošanai:

4.1.

Pretendents
nodrošina
noslēguma
ziņojuma
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, ietverot
informāciju par:
4.1.1. atbalsta personu aptvertajiem klientiem (skaits,
dzimums, vecums, statuss utt.);
4.1.2. atbalsta personu sniegto informāciju klientiem
(sarunu skaits, tēmas utt.);
4.1.3. atbalsta personām sniegtajām apmācībām un
supervīzijām (skaits, tēmas utt.);
4.1.4. klientu sasaistes ar tālāku veselības aprūpes
izvērtējumu – klientu skaits, klientu profili, kontaktu
skaits atbalsta personai ar klientu, klientu skaits, kuri
tika novirzīti tālākai veselības aprūpei (t.sk. pie kādiem
speciālistiem un kādas infekcijas gadījumā), pieredze,
problēmjautājumi, priekšlikumi, secinājumi (t.sk.
pozitīvie un negatīvie novērojumi), nepieciešamie
uzlabojumi, pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfiskais
raksturojums, identificētie šķēršļi un ieteikumi šķēršļu
14

pārvarēšanai;
4.1.5. priekšlikumi par citiem
mērķa grupai
nepieciešamajiem pasākumiem vai pakalpojumiem, kā
arī aktuālajiem problēmjautājumiem un priekšlikumiem
situācijas uzlabošanai Latvijā turpmāk.
*Aizpilda Pretendents, paskaidrojot, kā tiks nodrošināta konkrētā prasība.
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2.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
APLIECINĀJUMS:
Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā pretendenta
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums
piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā pretendentiem, tehniskajā specifikācijā
norādītās prasības. Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Uzņēmums atbilst - mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo dzēst) uzņēmuma statusam.
Datums
Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
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3.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
PRETENDENTA PIEREDZE (FORMA)
Pasūtītāja nosaukums,
Pakalpojumu nosaukums un
Nr.p.k. kontaktpersona, tālruņa
īss apraksts
numurs

Pakalpojuma apjoms
EURO (bez PVN)

Līguma izpildes
periods
(no – līdz)
(mm/gggg)

1.
2.

*Lai nepārkāptu komercnoslēpumus par privātiem uzņēmumiem, norādīt to nosaukumus, vai plašāku informāciju
iespēju robežās.

17

4.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”,
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
CV FORMA
Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
*Izglītība:
Gads (no/līdz):
Izglītības iestāde:
Specialitāte:
Izglītību apliecinošs dokuments:

*Darba pieredze:
Gads (no/līdz):
Darbavieta:
Amats:
Pienākumi:
 Pakalpojuma sniegšanā iesaistīt paredzētais speciālists norāda savu izglītību un darba pieredzi, kas pierāda speciālista atbilstību
Nolikuma 10.5.1.punkta prasībām.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu izglītību, kvalifikāciju un
darba pieredzi.
Ar šo es apņemos:
Līdz
<perioda beigas>

No
<perioda sākums>

saskaņā ar Pretendenta - <pretendenta nosaukums> (turpmāk - Pretendents) piedāvājumu piedalīties
<pakalpojuma nosaukums>, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
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5.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”,
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Nr.p.k.

1.

Pakalpojuma posmu izmaksas

*Pakalpojuma cena euro
bez PVN

Sagatavošanās posms
(Pretendents atšifrē Sagatavošanās posma izmaksu
pozīcijas)
Pakalpojuma īstenošanas posms - atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana
pozitīva HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā

2.

Pakalpojumu
izmaksu pozīcija
Viena mēneša
pakalpojuma
izmaksas*

Mēneši līguma
Cena euro bez PVN
darbības periodā 1 (vienā) mēnesī

Cena euro bez PVN kopā
6 (sešos) mēnešos

6
Kopā euro bez PVN:

* Cenā iekļauti visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, kā arī visi tieši un netieši ar
pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
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6.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam

IETEICAMĀS KLIENTA ŠĶĒRŠĻU UN VAJADZĪBU APZINĀŠANAS APTAUJAS
ANKETAS PIEMĒRS
(Nav jāiesniedz PASŪTĪTĀJS)

Unikālais identifikācijas kods:_______
Vārds _________________________
Pilsēta __________________________________________________
E-pasts____________________________
Telefona nr.________________________
Dzimums:
 Sieviete
 Vīrietis
 Transpersona
Šī brīža dzīvesvieta:
Apvilkt visu atbilstošo:
 Individuāla dzīvesvieta, dalīta dzīvesvieta, dzīvoju darba vietā, bez pajumtes
 Ja bez pajumtes, tad cik ilgu laiku?
Pastāsti par savu (-iem) šī brīža seksuālo (-ajiem) partneri (-iem):
 Partnera dzimums (apvilkt): vīrietis, sieviete, vīrietis un sieviete, transpersona
 Partnera (-u) HIV statuss: _________
 Partnera (-u) C hepatīta statuss: _________
 Partnera (-u) B hepatīta statuss: _________
 Partneru skaits pēdējo 6 mēnešu laikā: ______
 Prezervatīva lietošana (apvilkt): dažreiz, vienmēr, nekad
Kā Tu pats vērtē savu veselību?
 Ļoti labi
 Labi
 Vidēji
 Slikti
Vai Tev ir kādas hroniskas saslimšanas?
 Astma
 Hipertensija
 Diabēts
 SAS
 Nieru slimības
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Vēzis
Smags dermatīts
Epilepsija
Artrīts
STI
Citas

Kur Tu saņem veselības aprūpes pakalpojumus?
 Valsts pakalpojumu sniegšanas vietā (piemēram, valsts poliklīnikas, slimnīcas)
 Nevalstiskajā sektorā (piemēram, veselības istabas)
 Privāto pakalpojumu sniegšanas vietā (piemēram, privātklīnikas)
 Cits______________
Kurš Tev palīdz saņemt pakalpojumus/nokļūt tur? Vai ir kāda persona, kura motivē un iedrošina
apmeklēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus?
Šķēršļu novērtējums
Vai sekojošie faktori Tev ir šķēršļi veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai?
Finansiālie un sociālie aspekti:











Citi







Pārtikas nodrošinājums
Pajumte
Apģērba trūkums
Transports
Komunālie pakalpojumi
Vielu lietošana
Dokumentu neesamība
Labklājība
Bērna aprūpe
Citi:

Kultūras, garīguma un psihiskie aspekti:
 Pārliecība konfliktē ar ārstēšanu
 Grūtības samierināties ar
diagnozi
 Grūtības samierināties ar
ārstēšanu
 Bažas par “dzīves galu”
 Atbalsta trūkums
 Pieredzēta negatīva attieksme no
ārstiem
 Psihiskās veselības problēmas
 Stigmatizācija/diskriminācija
 Depresija vai trauksme, kas
saistīta ar terapiju
 Citi:

Zems izglītības līmenis
Bezdarbs
Neizpratne par terapiju
Nevēlēšanās/nespēja “tikt galā” ar ārstēšanu
Grūtības ar ārsta vizītes pieteikšanu
Bailes par konfidencionalitātes neievērošanu
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7.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta
eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
IETEICAMAIS PLĀNA SASTĀDĪŠANAS PIEMĒRS
(nav jāiesniedz Pasūtītājam)

Unikālais klienta identifikācijas kods:_______________________
Atbalsta persona:________________________
Datums

Identificētā
vajadzība

Ko klients
darīs, lai to
sasniegtu

Atbildīgā
persona

Laika posms

Kas man sarežģīs mērķu sasniegšanu:
Plāns šķēršļu pārvarēšanai:
Mana pārliecība, ka spēšu sasniegt mērķi:
1
2
Jūtos ļoti
Jūtos nepārliecināts
nepārliecināts

3
Neitrāli
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4
5
Jūtos pārliecināts Ļoti pārliecināts

Statuss

8.pielikums
iepirkuma
„Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšana pozitīva HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultāta saņemšanas gadījumā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/13) nolikumam
IKMĒNEŠA ATSKAITES FORMA
Par pakalpojuma sniegšanas periodu: __.__.2019. - __.__.2019.
Nr.p.
k.

Atbalsta
persona

Klienta
ID

Pilsēta

Datums

Pilsēta,
kurā
dzīvo
klients.

Pakalpoju
ma
sniegšanas
datums.

Infekcija

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Atbalsta personas/
koordinētāja sniegtais
pakalpojums,
piemēram, sniegta
informācija, veikts
pieraksts pie ārsta,
veikta mērķu plāna
sastādīšana, veikta
klienta pavadīšana pie
ārsta, u.c.

Piemēram, pie kāda speciālista
veikts pieraksts, pie kāda
speciālista pavadīts klients, par
kādām tēmām informēts, kādu
pakalpojumus saņēmis pie
speciālista (veicis medikamentu
saņemšanu, veicis apstiprinošo
diagnostiku u.tml.) u.c.

