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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Iepirkuma procedūras  „Cervikālās trakcijas – fiksācijas ierīces – Halo aparāti”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/34MP 

   

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

 

2012. gada 10.decembrī plkst.09.30 

 
 

1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” (turpmāk tekstā Slimnīca) 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 

adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,  

tālr. 67399300, fakss 67392348 

„Swedbank” AS 

Konta Nr. LV92HABA0551009437916 

Kods: HABALV22  

 

2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots 2012. gada 26.novembrī. 
3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar slimnīcas valdes priekšsēdētāja V. Jurkeviča 

2012. gada 23.novembra rīkojumu Nr. 01-6/139 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma 

komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: 
ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne un diagnostiskās radioloģijas nodaļas 

vadītājs Pēteris Līkums. 

 

4. Finansēšanas avots – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi. 
 

5. Iepirkuma priekšmets – Cervikālās trakcijas – fiksācijas ierīču – Halo aparātu (turpmāk 

tekstā – Prece) piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas 

Nolikuma pielikumā Nr. 2. 

 

6. Pretendentu atlases kritēriji: 

6.1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības 

pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas 

atzīšanas principiem. 

6.2. PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja: 

6.2.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

6.2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā 
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skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus. 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:  
Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu 

piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (LVL, bez PVN) būs viszemākā. 

 

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš: 
Pretendents varēja iesniegt tikai vienu piedāvājumu variantu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – 

Pielikums Nr.2) sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā internetā.  

Piedāvājums bija jāiesniedz līdz 2012. gada 07. decembrim, plkst. 11.00, VSIA “Traumatoloģijas 

un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā valdes loceklei 

Inesei Rantiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu. 

 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2012. gada 07.decembrī, plkst. 11.00, VSIA 

„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, 
Latvijā, slēgtā sanāksmē. 

10. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma 

iesniegšanas datums un laiks, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu: 

Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvājuma iesniegšanas laiks, datums, 

Nr. 

1.  SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951  

Brīvības ielā 85, Rīgā, LV-1001 

06.12.2012., Plkst. 13.30 reģ.Nr.01-

28/199 

 

11. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumu. 
Iepirkuma komisija iepirkuma komisijas sēdē 2012. gada 10. decembrī (protokols Nr.2) 

konstatēja, ka: 

11.1. pretendenta SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951, piedāvājuma noformējums atbilst 

izvirzītajām prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. 

11.2. SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951, piedāvājums atbilst pretendentu atlases dokumentu 

pārbaudei izvirzītajām prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā “Tehniskā 
piedāvājuma atbilstības pārbaude”.  

 

12. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude  
Iepirkuma komisija iepirkuma komisijas sēdē 2012. gada 10.decembrī (protokols Nr.2) izvērtēja 

pretendenta SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951, iesniegto tehnisko piedāvājuma atbilstību 

iepirkuma procedūras nolikuma 28. punktam un pielikumiem Nr.3. un Nr.5 un konstatēja, ka 

pretendenta SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951, Tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma 

procedūras  nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 

13. Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšana  

13.1. Iepirkuma komisija veica pretendenta finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģistrācijas numurs, adrese Piedāvājuma 

cena LVL bez  

PVN. 

1. SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951, Brīvības ielā 85, Rīgā, LV-

1001 
5864.00 

14. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas nekonstatē.   
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15. Iepirkuma komisija: 

15.1. nolēma atzīt SIA „R.A.L.”, reģ.Nr.50003259951, par pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā 

norādītajām prasībām. Kopējā summa Ls 5864.00 bez PVN, 

16. saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 27. punktu, SIA „R.A.L.”, 

reģ.Nr.50003259951, piedāvājumam pievienojis iepirkuma procedūras nolikuma 26.1. un 

26.2. punktos minētās izziņas.  

17. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

17.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar SIA „R.A.L.”, 

reģ.Nr.50003259951, par kopējo summu Ls 5864.00 bez PVN. 

18. Iepirkuma komisija uzdod vecākai iepirkumu speciālistei D.Kalniņai: 

18.1.  nosūtīt pretendentam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem; 

18.2.  publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un 

Pasūtītāja mājas lapā. 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: 

 I.Rantiņa 

 

Komisijas locekļi:   

 I.Bulāne 

 

 P.Līkums 

Vecākā iepirkumu speciāliste: 

 D.Kalniņa 

  
 

 

 

 

 

 


