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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

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

 
Iepirkuma procedūras  

„Lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu implantu piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/9MP 

 

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

 

2015. gada 06. martā, plkst. 15.00 

 

 

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 2015. gada 06. februārī. 
3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. 

Vaivodes 2015. gada 03. februāra rīkojumu Nr. 01-6/27 apstiprinātā iepirkuma komisija: 

iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, komisijas locekļi: 
medicīnas direktors Ivars Ūpis, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes 

nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas 

vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 

Eksperts: Traumatoloģijas centra (5.nodaļa) vadītājs Māris Zambrāns 
4. Finansēšanas avots – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi. 
5. Iepirkuma priekšmets – lielo kaulu fragmentu bloķējošo osteosintēžu implantu piegāde, 

saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2. 

Iepirkuma priekšmetam ir 2 (divas) daļas: 

I daļa – apakšstilba un augšstilba kaulu fragmentu mediālās un laterālās osteotomijas 

titāna bloķējamās kompresijas plāksnes un to skrūves; 

II daļa – apakšstilba un augšstilba  kaulu fragmentu nerūsējošā tērauda osteosintēzes 

plāksnes un to skrūves. 

6. Pretendentu atlases kritēriji: 
6.1.PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja: 

6.1.1. pasludināts pretendenta 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 tas tiek likvidēts; 

6.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:  
Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums būs 

visizdevīgākais - kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un 
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kura kopējā piedāvājuma cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, saskaņā ar finanšu 

piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta 

daļā (EUR bez PVN) būs viszemākā.  

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: 
Pretendents piedāvājumu varēja iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām, 

pilnā apjomā un vienā variantu, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā līdz 2015. gada 17. februārim plkst. 

13.00. 

9. Protokols Nr. 1- 17.02.2015. Iepirkuma komisija atver pretendentu finanšu piedāvājumus 

un nosauc piedāvājumu cenas katrā iepirkuma priekšmeta daļā bez PVN: 

Nr. 

p. k. 

Pretendents, reģ. Nr., 

adrese 

Piedāvājuma cena EUR bez PVN iepirkuma 

priekšmeta 

I daļa II daļa 

1. Syntrade OY 5872.95 33 334.67 

2. SIA „LATMED – PRO” 3865.00 9 244.24 

10. Protokols Nr. 2- 24.02.2015. 
10.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst 

izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā. 

10.2. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumi atbilst pretendentu 

atlases dokumentu pārbaudei nolikuma 19. līdz 20. punktā izvirzītajām prasībām un 

piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības 

pārbaude”.. 

10.3.  Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē piedalās: 

Nr. p. k. Pretendents, reģ. Nr., adrese 

1.  Syntrade OY, reģ. nr. 2532909-9, Sipoonranta 10 B 1, FI-01120, Vasterskog, 

Somija. 

2.  SIA „LATMED – PRO”, reģ. nr. 40002051533, Slokas iela 79A, Rīga, LV-

1007 

10.4. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka: 

10.4.1. Syntrade OY piedāvājums: 

10.4.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām; 

10.4.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka Syntrade OY Tehniskais 

piedāvājums iepirkuma priekšmeta I un II daļā atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā. 

10.4.2. SIA „LATMED – PRO”  
10.4.2.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā: 

10.4.2.1.1. 1.pozīcijā – nav informācijas par plāksnei – papildus pievienojamo distanceri, 

pareizai pozicionēšanai.  Iepirkuma komisija nolemj lūgt papildus informāciju -  

iesniegt katalogu vai citu uzskates materiālu, kas apliecinātu minētās prasības 

(nolikuma pielikuma Nr.2 punkts 1.4.) atbilstību. 

10.4.2.1.2. 2.pozīcija - elektr. katalogā nav skrūvju garuma 75 un 80mm, elektr. katalogā 

nav arī garumu 55 un 65mm, piedāvāts 54/56; 64/66)), no 60-80mm garumam 

nav 5mm kāpe, nav informācijas par heksagonālās atveres izmēru – 3,5 mm. 

Iepirkuma komisija nolemj lūgt papildus informāciju, klāt pievienojot ražotāja 

apliecinājumu.  

10.4.2.1.3. 3. pozīcija - nav informācijas par heksagonālās atveres izmēru – 3,5 mm. 

Tā kā visa daļa bija jāpiedāvā kopā un ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmeta I 

daļas 2.pozīcija neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, lai atviegloti 

pretendenta administratīvos resursus, iepirkuma komisija nolēma neprecizēt 1. 

un 3. pozīcijas parametrus. 
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Iepirkuma komisija nolemj lūgt papildus informāciju, klāt pievienojot ražotāja 

apliecinājumu.  

Iepirkuma komisija nolemj lūgt iesniegt minēto informāciju 7 (septiņu) dienu 

laikā (ja objektīvu iemeslu dēļ, nepieciešams ilgāks termiņš dokumentu 

sagatavošanā, par to informēt iepirkuma komisiju), adresējot tos iepirkuma 

procedūras komisijai. 

10.4.2.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā: 

10.4.2.2.1. 1.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam, nav informācijas par to, ka plāksnei ir jābūt 

savienojamai ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur proksimālās 

skrūves – femura diafīzē ir iespējams ievadīt ar speciālu Rtg caurlaidīgu skrūvju 

vadītāju, nav informācijas, ka instrumentārijā ir skrūvju vadītājs vairākām 

skrūvēm – kas stiprinās pie plāksnes distālā gala, elektroniskajā katalogā 

kombinēto skrūvju atveres plāksnes proksimālā daļā nav ar 5 atverēm. 

10.4.2.2.2. 2.pozīcijā - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam. Nav informācijas par: 

a) Ērtākai plāksnes fiksācijai proksimālā daļā, jābūt pieejamam 4 bloķējošo skrūvju 

vadītājam; 
b) Plāksnei jābūt savienojamai ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur  

distālās skrūves – tibijas diafīzē ir iespējams ievadīt ar speciālu Rtg caurlaidīgu 

skrūvju vadītāju. 

c) plāksnes garums –no 140 mm līdz 220 mm, 

10.4.2.2.3. 3.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam, elektron. katalogā nepiedāvā 75-90mm garumu, elektr 

katalogā pieaugums ir 2 mm, tehniskajā piedāvājumā - 5mm; 
10.4.2.2.4. 4.pozīcijā - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam, virzienā uz leju plāksne pāriet mazkontakta kompresijas 

plāksnē ar kombinētām skrūvju atverēm – neatbilst, jo nepiedāvā kombinēto 

skrūvju atveres, saskaņā ar piedāvājumam klāt pievienoto kopiju no kataloga 

www.smitmedimed.com 3. Lpp. (19) pirmo attēlu CAT.NO: S502ZL. 

Nav informācijas par: 

a) Vai plāksne ir savienojama ar minimāli invazīvu implantācijas sistēmu, kur 

distālās skrūves – apakšstilba diafīzē ir iespējams ievadīt ar speciālu Rtg 

caurlaidīgu skrūvju vadītāju; 
b) garumu no 117 līdz 177 mm. 

10.4.2.2.5. 5.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam; 
10.4.2.2.6. 6.pozīcijā - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam, saderība ar visām sekojošām plāksnēm (2. daļas 4. 5. un 

9. pozīcijas) - II daļas 4,5 un 9 pozīcijas ir no cita ražotāja, tādēļ, lai apstiprinātu 

saderību nepieciešamas gan šīs plāksnes, gan 3.5mm bloķējošās skrūves no 

viena ražotāja, Tehniskajā piedāvājumā garums ir no 14 mm līdz 75mm, bet 

elektroniskajā katalogā, arī bukletā garums līdz 60mm.  

  Nav informācijas par: 

a) serdeņa diametru  – 2,9 mm; 
b) heksagonālās atveres izmēru – 2,5 mm. 

10.4.2.2.7. 7.pozīcijā – nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam; 
10.4.2.2.8. 8. pozīcija - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam, saderība ar pieprasīto plākšņu 5.0 mm bloķējošo skrūvju 

atverēm - II daļas 1., 2. un 7. pozīciju plāksnes ir piedāvātas no citām ražotāju 
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firmām, lai pārliecinātos par saderību nepieciešami gan plākšņu, gan stiepļu 

turētāja paraugi. 

10.4.2.2.9. 9. pozīcija - nav apliecinājums, ka plāksnes atbilst prasītajam medicīniskajam 

tērauda sakausējumam, 3.5 un 5.0 mm bloķējošās skrūves ir no cita ražotāja, lai 

pārliecinātos par saderību nepieciešami gan plākšņu, gan skrūvju paraugi. 

Tā kā visa daļa bija jāpiedāvā kopā un ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmeta II 

daļas 4.pozīcija neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, lai atviegloti 

pretendenta administratīvos resursus, iepirkuma komisija nolēma neprecizēt 1. - 

4., 6., 8.,9. pozīcijas parametrus. 

10.5. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka SIA „LATMED – PRO” 

Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta II daļā neatbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā.  

10.5.1. 06.03.2015., protokols N.r3: 
10.5.1.1. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka 

SIA „LATMED – PRO” iepirkuma komisijas norādītajā laikā nav iesniegusi 

papildus informāciju. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 45.pantu (2) daļu, ja 

pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet 

pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam 

nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos 

dokumentos ietvertā informācija. Līdz ar to, iepirkuma komisija nevar pārliecināties 

par piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām. 

10.5.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolēma, ka SIA „LATMED – 

PRO” Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta I daļā neatbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā. 

10.6. Iepirkuma komisija uzsākt Finanšu piedāvājuma pārbaudi: 

Nr. 

p. k. 

Pretendents, reģ. Nr., 

adrese 

Piedāvājuma cena EUR bez PVN iepirkuma 

priekšmeta 

I daļa II daļa 

1. Syntrade OY 5872.95 33 334.67 

10.6.1. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā nekonstatē aritmētiskās kļūdas. 

 

11. Iepirkuma komisija: 

11.1. nolēma atzīt Syntrade OY par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas 

tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un 

piedāvājums ir ar viszemāko cenu: 

Iepirkuma priekšmeta I daļā -  5 872.95 EUR bez PVN; 

Iepirkuma priekšmeta II daļā - 33 334.67 EUR bez PVN; 

Iepirkuma kopējā summa 39 207.62 

 
11.2. Pārliecinās, ka Syntrade OY nav izslēdzams no iepirkuma procedūras saskaņā ar PIL 

8
2 

panta (5) daļas nosacījumiem un konstatē, ka pretendentam nav neviens no šajā 

punktā minētajiem gadījumiem. 

 

12. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 
Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Syntrade OY: 

Iepirkuma priekšmeta I daļā -  5 872.95 EUR bez PVN; 

Iepirkuma priekšmeta II daļā - 33 334.67 EUR bez PVN; 

Iepirkuma kopējā summa 39 207.62 

 

13. Lēmuma pārsūdzēšana: Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru 

attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas 
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tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma 188.panta noteiktajā 

kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Administratīvās rajona tiesas 

spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

    

Komisijas locekļi:    ___________________ I. Buša 

 

        ___________________ S. Bringa 

 

        ___________________ Z. Liepiņa 

 

Komisijas eksperts:                 _________________M. Zambrāns 


