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Centralizētie iepirkumi visu valsts
institūciju vajadzībām
•

Pamatojums: Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 «Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu»

•

Pircējs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centrs (VAMOIC) – Aizsardzības ministrijas padotības iestāde

•

Koordinātors: Aizsardzības ministrijas Valsts centralizēto
rezervju iepirkumu darba grupa

•

Mērķis: nodrošināt nepieciešamo krājumu rezerves
izveidošanu vismaz trīs mēnešu patēriņa apjomam
(individuālie aizsardzības līdzekļi, dezinfekcijas līdzekļi)
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12 nepieciešamie aizsardzības un
dezinfekcijas līdzekļi
Trīs slāņu
medicīniskās maskas
ārstniecības
personālam (EN
14683 tips IIR),
vienreizlietojamās

Respiratori ar
Medicīniskie vienreiz
lietojamie cimdi
aizsardzības pakāpi
FFP2, P2 vai N95 (nesterili, nepūderēti)

Medicīniskie
Virsvalki/halāti ar
kombinezoni –
garām piedurknēm
aizsargtērpi (elastīgie,
(ūdens necaurlaidīgie,
ar kapuci,
vienreizlietojamie)
vienreizlietojamie)
Sejas ekrāni
(vienreizlietojami vai
daudzreizlietojami,
dezinficējami)

Aizsargbrilles
(vienreizlietojamās
vai daudzreiz
lietojamās,
dezinficējamas)

Medicīniskie vienreiz
lietojamie cimdi
(sterili, nepūderēti)

Medicīniskās bahilas
(garās,
vienreizlietojamās)

Ķirurģiskās cepurītes,
vienreizlietojamās

Dezinfekcijas
līdzeklis virsmām

Dezinfekcijas
līdzeklis rokām
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Sadarbības algoritms
• izstrādā tehniskās specifikācijas.
VUGD • uztur Prioritāšu sarakstu un Piegāžu sarakstu

AM
darba
grupa

• veic sākotnējo piedāvājumu izvērtējumu
• gatavo nepieciešamos dok. VID MP, aviācijai utt.

• veic sarunas par līgumu ar atlasītajiem komersantiem, noslēdz līgumu
• nodrošina iegādāto MTL uzskaiti noliktavā, atbilstoši VUGD iestāžu sarakstam
VAMOIC
norādītajā secībā izsniedz MTL bezatlīdzības lietošanā

VI,
PTAC

NBS

• sniedz atzinumu par komersanta dokumentācijas atbilstību pirms līguma
slēgšanas
• veic saņemtās kravas novērtēšanu noliktavā
• koordinē iegādāto MTL nogādi uz VAMOIC noliktavām
• nodrošina loģistikas atbalstu iegādāto IAL transportēšanai, atbilstoši prioritāro
institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam un adresātam
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Informācija

•

Informāciju par iespējamajiem produkcijas un sadarbības
piedāvājumiem aicinām sūtīt uz e-pasta adresi:
industrija@mod.gov.lv

Aizsardzības ministrijas mājaslapā tiek publicēta visa ar
Valsts centralizēto rezervju krājumu Covid-19 izplatības
ierobežošanai izveidošanu saistītā informācija:
 tirgus izpētes;
 nepieciešamo preču tehniskās specifikācijas;
 informācija par iepirkumu gaitu;
 noslēgtie līgumi utt.
https://www.mod.gov.lv/lv/covid-19-iepirkumi
•
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Pirmās atziņas par Latvijas ražotāju
piedāvājumu
•

Piedāvājumi tiek saņemti:
• 80% piedāvā sejas masku piedāvājums
• Dezinfekcijas līdzekļi & sejas vizieri
• Preces, kas nav prioritāšu sarakstā

•

Pašreiz lielākais izaicinājums - atbilstoša sertifikācija

•

Pašreizējais pieprasījums – mainīgs:
• ~ 600 -700 tūkst. sejas maskas ārstniecības
personālam nedēļā
• ~ 80 tūkstoši respiratori nedēļā
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Paldies!

