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1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkuma identifikācijas numurs - 2013/2 

 

2. Ziņas par pasūtītāju 

2.1.Pasūtītājs: 

      * SIA ” Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ” 

      * Reģistrācijas Nr.41703007451 

      * Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001 

      * Tālrunis 63025221, fakss 63022822 

      * AS “SEB Banka” 

         SWIFT: UNLALV2X008 

         IBAN: LV 03 UNLA 0008 0005 00 805 

          

2.2.Maksātājs: 

      * SIA ” Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ” 

      * Reģistrācijas Nr.41703007451 

      * Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001 

      * Tālrunis 63025221, fakss 63022822 

      * AS “SEB Banka” 

         SWIFT: UNLALV2X008 

         IBAN: LV 03 UNLA 0008 0005 00 805 

 

2.3.Iepirkumu komisija izveidota ar SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1” ” valdes 

locekles 2013.gada 6.decembra rīkojumu Nr. 118. 

 

3. Pasūtītāja kontaktpersona 

Komisijas priekšsēdētāja I.Budrēvica, tālrunis 29403240, e-pasts: optima1@apollo.lv 

  

4. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets – Rentgena diagnostikas iekārta ar digitalizācijas sistēmu 

(saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota iepirkumu nolikuma pielikumā 

Nr.1) SIA ‘’Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ‘’. 

 

5. Līguma izpildes laiks un vieta 

5.1.Laiks - 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

5.2.Līguma izpildes vieta – SIA ”Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ”, Raiņa iela 42, 

Jelgava. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 13.janvārim, plkst. 12.00. 

 

7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība 

7.1.Piedāvājums jāiesniedz Raiņa ielā 42, Jelgavā, LV-3001, 18.kabinetā, darba 

dienās no plkst. 8.30 līdz 11.30. 

7.2.Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu, pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam 7.1.punktā noteiktajā adresē un 6.punktā noteiktajā termiņā. 

7.3.Ja piedāvājums iesniegts pēc 6.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. 

7.4.Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā 

to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku, ko 

mailto:optima1@apollo.lv


Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Aploksnes tiek glabātas 

aizzīmogotas līdz to atvēršanai. 

 

8. Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu 

8.1.Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties bez maksas uz vietas vai to saņemt SIA 

“Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ”, Raiņa ielā 42, Jelgavā, 18.kabinetā darba 

dienās no 8.30 līdz 11.30, tālrunis 28875594, sākot ar dienu, kad uzaicinājums 

piedalīties iepirkumā ir publicēts IUB mājas lapā internetā, līdz 2014.gada 

12.janvārim. 

8.2.Iepirkuma nolikums un visa saistošā informācija ir pieejama SIA “Medicīnas 

sabiedrība “OPTIMA 1” ” interneta mājas lapā www.optima1.lv. 

8.3.Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 14.janvārī, plkst.10.00, SIA “Medicīnas 

sabiedrība “OPTIMA 1” ”, adrese: Raiņa ielā 42, Jelgavā, 18.kabinetā, slēgtā 

sanāksmē. 

8.4.Iepirkums notiek arī tad, ja iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums. 

 

9. Piedāvājuma sastāvs un noformējums 

9.1.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam 

jāpievieno apstiprinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojumu 

atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam 

jāatbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver uzņēmuma 

vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (2.pielikums). Ja pieteikumu 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls. Ja piedāvājumu iesniedz 

personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā. 

9.2.Dokuments, tā kopija vai uzņēmumu reģistra izziņa, kurā norādīta Pretendenta 

amatpersona/as ar pārstāvības tiesībām. 

9.3.Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi. Uz uzlīmes 

jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas 

parakstam un paraksta atšifrējumam, kura ir tiesīga parakstīt piedāvājumu. Ja 

piedāvājumā izdarīti labojumi, tie jāatrunā un jāparaksta, atšifrējot parakstu. 

9.4.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. Tas jāiesniedz aizlīmētā 

aploksnē. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, Pasūtītājs, Pasūtītāja 

adrese un iepirkuma nosaukums ”Rentgena diagnostikas iekārta ar digitalizācijas 

sistēmu”, identifikācijas Nr. 2013/2, vārdi “neatvērt līdz 2014.gada 14.janvārim plkst. 

10.00”. 

9.5.Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām 

un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, 

izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. 

9.6.Finansu un tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 

pielikumā nr.1 norādītajām tehniskajām specifikācijām. 

9.7.Finansu piedāvājuma cenās ir jāietver nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kuras 

rodas Pretendentam, izpildot pasūtījumu. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda LVL 

un EUR. 

9.8.Pretendentu atlases dokumenti un finansu un tehniskie piedāvājumi, kas nav 

noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām, kā arī neatbilst iepirkuma priekšmeta 

specifikācijas (iepirkuma nolikuma pielikums Nr.1) obligātajām prasībām, tiks 

noraidīti. 

9.9.Iesniegtie piedāvājuma varianti netiks izskatīti. 

9.10.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītajam. 



 

10. Finansēšanas avots 

Pasūtītāja līdzekļi. 

 

11. Līguma priekšmeta apraksts 

Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti tehniskajās 

specifikācijās (nolikuma pielikumā Nr.1), kas ir šī iepirkuma neatņemama sastāvdaļa. 

 

12. Pretendentu atlase 

Iepirkumu komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

12.1.Pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 

beigu termiņam tas būs likvidēts; 

12.2.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 LVL 

(142.29 EUR); 

12.3.Piedāvājumu vai tā daļu ir parakstījusi persona bez paraksta tiesībām un nav 

iesniegts dokuments saskaņā ar nolikuma 9.1.punktu; 

12.4.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

 

13. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji 

13.1.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā 

dotajām tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 

norādītajiem visiem izmaksu posteņiem, no kuriem veidojas piedāvājuma zemākā 

cena. 

13.2.Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu 

vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē. 

13.3.Komisija vērtē piedāvājumu cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

13.4.Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt Pretendentiem sniegt papildu paskaidrojumus, 

uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams 

atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai. Ja attiecīgais Pretendents 5 (piecu) darbdienu laikā neiesniedz minētos 

dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

 

14. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

14.1.Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

14.2.Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem 3 (trīs) dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ne vēlāk kā 5 

(piecas) dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publisko informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā.  

 

 

15. Iepirkuma līguma slēgšana 

15.1.Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta Pretendentam, 

kura piedāvājums atzīts par uzvārētāju, uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu. 



15.2.Iepirkuma līgums ir slēdzams uz Pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar 

piedāvājuma noteikumiem.  

15.3.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, 

iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja 

arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

Pielikumi 

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija 

Pielikums Nr.2 Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  ________________________  Ingrīda Budrēvica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

“Rentgena diagnostikas iekārta ar digitalizācijas sistēmu 

SIA ‘’Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ‘’ vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2013/2 



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 

 

Rentgena diagnostikas iekārta ar digitalizācijas sistēmu 

SIA” Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ”vajadzībām 

iepirkuma identifikācijas Nr. 2013/2 

 

Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ____________________, reģ.Nr._______________, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ____________________________________, 

tā___________(amats, vārds, uzvārds) personā, personas kods _______-_______ ar šī 

pieteikuma iesniegšanu: 

 

 piesakās piedalīties publiskā iepirkuma “Rentgena diagnostikas iekārta ar 

digitalizācijas sistēmu SIA “Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ” vajadzībām”, 

identifikācijas Nr. 2013/2; 

 apņemas ievērot iepirkuma nolikumu; 

 atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma esamību 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas 

no piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz 

attiecīgā līguma noslēgšanai; 

 apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus 

šī līguma pamatnosacījumus; 

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) pārdot SIA ”Medicīnas 

sabiedrība “OPTIMA 1” ” par cenu LVL un EUR_____ apmērā (summu norādīt 

ar vārdiem), t.sk., pievienotas vērtības nodoklis (PVN) LVL un EUR ________. 

 

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis: 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Uzņēmuma adrese  

Uzņēmuma tālruņa, faksa numurs  

Paraksts  

  

Z.v. 

 

 

1. Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 

2. Pieteikums ir jāraksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti 

jāpievieno pilnvara). 

 











 



                                                                                                                                                    
                                                                                   APSTIPRINĀTS 

                                                                                                                      Iepirkuma komisijas 

                                                                                                           2014. gada 2.janvāra sēdē 

                        protokols Nr.2 

 

 

 

SIA “MEDICĪNAS SABIEDRĪBA ”OPTIMA l” ” 

 

                Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. panta kārtībā 

 

 

RENTGENA DIAGNOSTIKAS IEKĀRTAS AR DIGITALIZĀCIJAS 

SISTĒMU IEGĀDE 

SIA “MEDICĪNAS SABIEDRĪBA ”OPTIMA 1” ”VAJADZĪBĀM 

 

 

NOLIKUMA GROZĪJUMI NO 06.01.2014 

 

 

 

Pasūtījuma identifikācijas Nr. 2013/2 

 

 

 

 

Jelgava, 2014.gads 



6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 27.janvārim, plkst. 12.00. 

 

8. Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu 

8.1.Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties bez maksas uz vietas vai to saņemt SIA “Medicīnas 

sabiedrība “OPTIMA 1” ”, Raiņa ielā 42, Jelgavā, 18.kabinetā darba dienās no 8.30 līdz 11.30, 

tālrunis 28875594, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties iepirkumā ir publicēts IUB 

mājas lapā internetā, līdz 2014.gada 27.janvārim. 

8.3.Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 28.janvārī, plkst.10.00, SIA “Medicīnas 

sabiedrība “OPTIMA 1” ”, adrese: Raiņa ielā 42, Jelgavā, 18.kabinetā, slēgtā sanāksmē. 

 

9. Piedāvājuma sastāvs un noformējums 

9.4.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. Tas jāiesniedz aizlīmētā 

aploksnē. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, Pasūtītājs, Pasūtītāja adrese 

un iepirkuma nosaukums ”Rentgena diagnostikas iekārta ar digitalizācijas sistēmu”, 

identifikācijas Nr. 2013/2, vārdi “neatvērt līdz 2014.gada 28.janvārim plkst. 10.00”. 

9.6.Finansu un tehnisko piedāvājumu ar papildprasībām Pretendents sagatavo atbilstoši 

nolikuma pielikumā nr.1 norādītajām tehniskajām specifikācijām. 

 

11. Līguma priekšmeta apraksts 

Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti tehniskajās specifikācijās ar 

papildprasībām (nolikuma pielikumā Nr.1), kas ir šī iepirkuma neatņemama sastāvdaļa. 

 

13. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji 

13.1.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā dotajām 

tehniskajām specifikācijām ar papildprasībām, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 

norādītajiem visiem izmaksu posteņiem, no kuriem veidojas piedāvājuma zemākā cena. 

 

Pielikumi 

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija ar papildprasībām no 06.01.2014 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  ________________________  Ingrīda Budrēvica 

 



 

  1. pielikums 

Iepirkuma nolikuma grozījumiem no 06.01.2014 

“Rentgena diagnostikas iekārta ar digitalizācijas sistēmu 

SIA ‘’Medicīnas sabiedrība “OPTIMA l” ‘’ vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2013/2 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA AR PAPILDPRASĪBĀM NO 06.01.2014 
 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 

Nr. Prasību specifikācija 
Skaits 

Piedāvājuma specifikācija 

(aizpilda pretendents) 

1. Stacionāra radiogrāfijas iekārta ar 

spuldzes grīdas stiprinājumu. 1 

 

1.1 Galds: 1  
1.1.1 Galda virsmas garums ne mazāk kā 218 cm   

1.1.2 Galda virsmas platums ne mazāk kā 75 cm   

1.1.3 galda virsmas augstums no zemes ne mazāk 

kā 79 cm 
  

1.1.4 „peldoša” galda virsma   

1.1.5 galda virsmas rentgena staru aiztures ne 

vairāk kā 0,9 mm Al (ekvivalents) 
  

1.1.6 galda celtspēja ne mazāk kā 197 kg   

1.1.7 galda virsmas pārvietojums garenvirzienā ne 

mazāk kā 87 cm 
  

1.1.8 galda virsmas pārvietojums šķērsvirzienā ne 

mazāk kā 23 cm 
  

1.1.9 galda virsmas - filmas attālums ne vairāk kā 

79 mm 
  

1.1.10 izmantojamie kasešu izmēri 13X18 līdz 

35x43 cm (± 1 cm) 
  

1.1.11 Kasešu iekārtas pārvietošanas diapazons ne 

mazāk kā 53 cm 
  

1.2 Vertikālais statīvs: 1  
1.2.1 kasešu iekārtas vertikālais pārvietojums 

diapazonā ne mazāk kā 150 cm 
  

1.2.2 minimālais kasešu iekārtas centra attālums 

no zemes ne mazāk kā 40 cm 
  

1.2.3 kasešu iekārtas virsmas - filmas attālums ne 

vairāk kā 45 mm 
  

1.2.4 izmantojamie kasešu izmēri 13X18, 18x24 

un 35x43 cm (± 1 cm) 
  

1.2.5 kustīgs (oscilējošs) izkliedēto starojumu 

samazinošs izņemams režģis (grid) 
  

1.3 Spuldzes statīvs: 1  
1.3.1 spuldze stiprināta uz grīdas kolonnas   



1.3.2 horizontālās kustības iespēja galda 

šķērsvirzienā diapazonā ne mazāk kā 19 cm 
  

1.3.3 kustība garenvirzienā ne mazāk kā 270 cm   

1.3.4 spuldzes moduļa rotācija ap vertikālo asi 

diapazonā ne mazāk kā ± 90 ° 
  

1.3.5 spuldzes moduļa rotācija ap horizontālo asi 

ne mazāk kā ± 180 ° 
  

1.3.6 vertikālas kustības iespēja ne mazāk kā 145 

cm 
  

1.3.7 SID (Attālums no avota līdz attēlam) 

diapazonā ne mazāka kā no 41 līdz 123 cm 
  

1.4 Kolimators: 1  

1.4.1 Manuāls ar integrēto gaismas avotu   

1.4.2 Filtrācija ne mazāk kā 0.5 mm Al   

1.5 
Rentgena staru spuldze: 

1  
1.5.1 fokusu izmēri:   

1.5.2 mazais: ne vairāk kā 0.6 mm   

1.5.3 lielais: ne vairāk kā 1.2 mm   

1.5.4 fokusu nominālā jauda mazais/lielais ne 

mazāk kā 20/50 kW 
  

1.5.5 ekspozīciju veikšana ar vienlaicīgu abu 

fokusu izmantošanu, kopā ar anatomisko 

programmu izvēloties attiecīgajai 

ekspozīcijai vispiemērotāko fokusa izmēru 

robežās starp spuldzes lielā un mazā fokusa 

izmēru 

  

1.5.6 anoda siltumietilpība ne mazāk kā 300 kHU   

1.5.7 anoda maksimālā nepārtrauktā dzesēšanas 

jauda ne mazāk kā 700 W 
  

1.5.8 aizsardzība pret spuldzes pārkaršanu   

1.6 Rentgena staru ģenerators: 1  

1.6.1 konvertors vai līdzvērtīgas tehnoloģijas 

augstfrekvences ģenerators ar maksimālo 

darba frekvenci ne mazāk kā 400 zHz 

  

1.6.2 nominālā jauda ne mazāk kā 50 kW   

1.6.3 sprieguma diapazons ne mazāk kā 40 - 150 

kV 
  

1.6.4 maksimālā anoda strāva ne mazāk kā 630 

mA 
  

1.6.5 minimālais ekspozīcijas laiks ne vairāk kā 

1.0 milisekundes 
  

1.6.6 anatomisko programmu skaits ne mazāk kā 

750 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Papildprasības tehniskajai specifikācijai 

 

Nr. Prasību specifikācija Atbilstība 

1. Rentgena iekārtai (galds, stāvstatīvs, spuldzes 

piekare, rentgenstaru spuldze un rentgenstaru 

ģenerators) jābūt no viena ražotāja, pievienot 

apliecinājumu 

 

2. Pievienot RDC licenci darbībai ar jonizējoša 

starojuma avotiem 
 

3. Pievienot rentgena iekārtas ražotāja autorizācijas 

vēstuli izplatīt un veikt servisa apkalpošanu 

Latvijas teritorijā 

 

4. Pievienot rentgena digitalizācijas iekārtas ražotāja 

autorizācijas vēstuli izplatīt un veikt servisa 

apkalpošanu Latvijas teritorijā 

 

5. Pievienot inženiera sertifikātus piedāvātām 

precēm, gan rentgenam gan rentgena 

digitalizācijas iekārtai 

 

6. Personāla apmācības uz vietas, pievienot 

apliecinājumu 
 

7. Garantijas vismaz 12 mēneši, pievienot 

apliecinājumu 
 

8. Telpu plānu izstrāde un dokumentu sagatavošana 

iesniegšanai RDC 
 

9. Esošas rentgena iekārtas demontāža un utilizācija 

atbildoši LR normatīvajiem aktiem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehniskās prasības rentgena iekārtas digitalizācijai 

 

 

1.Jauna kasešu nolasīšanas (digitalizācijas) iekārta uz fosforplašu bāzes 
 

Nosaukums Prasības 

Nolasīšanas iekārtas veids Uz galda liekams modelis ar svaru ne lielāku kā 75 kg 

Kasešu lasīšanas ātrums Ne mazāk kā 59 kasetes stundā izmēram 35x43cm 

Attēla nolasīšanas kvalitāte Ne mazāk kā 15 bitu uz pikseli 

Atbalstāmie kasešu izmēri 35x43cm, 35x35cm, 24x30cm, 18x24cm, 15x30xm 

Maksimālā izšķirtspēja attēlu platēm Ne mazāk kā 10 pikseļi*mm-1 

Pikseļa izmērs Ne lielāks par 100 mikroniem 

Kasešu komplekts 35x43cm - 2 gab., 24x30cm – 2gab., 18x24cm – 2gab. 

Vēlamie darbaspējas apstākļi 
temperatūras diapazonā no 15-30*C, 

pie mitruma līmeņa 15 – 80% 

Iekārtas izmēri Ne lielāki kā 710 x 710 x 470 (G x P x A) 

Komunikācijas veids Tīkla kabelis RJ45 

Elektroenerģijas patēriņš  Ne lielāks par 0.35kW 

 

 

 

2.Jauna radiologa asistenta darba stacija 
 

Nosaukums: Prasības 

 

Dators: 

Sistēmas procesors: 

Operatīvā atmiņa 

(apjoms/veids/ātrums): 

Cietais disks (apjoms/tips//ātrums): 

Optiskā iekārta: 

Videokarte: 

Tīkla karte: 

Operacionālā sistēma: 

 

 

Midi Tower vai līdzvērtīgs 

Intel Core I5-4570 / 3,2 GHz vai līdzvērtīgs 

4GB DDR3 non ECC, 1600/1333 MHz vai līdzvērtīga 

 

500 GB/ SATA / 7200 rpm / 6GB/s vai līdzvērtīgs 

DVD +/- RW, Dual Layer vai līdzvērtīga 

Integrēta Intel® HD Graphics 2500 vai līdzvērtīga 

Iebūvēta 10/100/1000 MB/s vai līdzvērtīga 

Microsoft Windows 7 Proffesional (32/64 bit) vai 

līdzvērtīga 

Monitors Vismaz 22’’krāsains LCD ar izšķirtspēju 1200x1600 

Nepārtraktās barošanas funkcija UPS iekārta ar jaudu vismaz 500 VA 

Iekārtas veids 
Atsevišķa darba stacija, izmantojama arī kā radiologa 

darbavieta 

Pacientu vēsture 
Iespēja saglabāt un atkārtoti apskatīt ne mazāk kā 

5000 pacientu attēlus 

Integrācija ar RIS 

Automātiska pacientu datu saņemšana no radioloģijas 

informācijas sistēmas un iespēja tos koriģēt pēc 

saņemšanas 



Komunikācija ar kasešu nolasīšanas 

iekārtu 

Automātiska attēlu saņemšana no kasešu nolasītāja 

izmantojot tīkla pieslēgumu, TCP/IP protokolu 

Attēla automātiskā apstrāde 

Automātiska attēla korekcija atkarībā no anatomiskās 

lokalizācijas, korekcija palielinātas vai nepietiekamas 

ekspozīcijas gadījumā 

Attēla apstrādes rīki 

Vismaz distances, leņķa un apkārtmēra mērījumi, 

anotācijas, loga/līmeņa maiņa, palielinājums, 

marķējumi 

Attēlu eksportēšana 

Iespēja eksportēt attēlus uz CD/DVD disku iekļaujot 

pārlūkprogrammu atvēršanai uz personālā datora, 

iespēja eksportēt attēlus bilžu formātā, piem.: JPEG 
 

 

3.Jauna attēlu izdrukas iekārta 

 

Nosaukums Prasības 

Iekārtas veids Uz galda liekams modelis ar svaru ne lielāku kā 90 kg 

Atbalstāmie izdrukas filmu izmēri 
8”x10” (20x25cm), 10”x12” (25x30cm), 11”x14” 

(28x35cm), 14”x17” (35x43cm) 

Attēla izdrukas kvalitāte Ne mazāk kā 12 biti 

Maksimālā izdrukas iekārtas 

izšķirtspēja 
Ne mazāk kā 310 punkti uz collu 

Vienlaicīgi lietojamo filmu izmēru 

skaits 
Vismaz divi dažādi filmu izmēri 

Filmu ielādes veids Iespēja veikt filmu ielādi dienas gaismā 

Filmu daudzums iepakojumā Vismaz 100 loksnes 

Vēlamie darbaspējas apstākļi 
Temperatūras diapazonā no 15-30*C, 

pie mitruma līmeņa 20 – 75% RH 

Izdrukas profili 
Iespēja veidot vairākus izdrukas priekšuzstādījumus 

dažādām DICOM iekārtām 

Komunikācijas veids Tīkla kabelis RJ45 

Iekārtas izmēri Ne lielāki kā 730 x 720 x 540 (G x P x A) 

Vidējais elektroenerģijas patēriņš  Ne lielāks par 0.25kW 

 
 

 

 

 

 

 


