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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

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

 

Iepirkumu procedūra 

„Rentgena iekārtas SIREMOBIL Compact L divu monitoru komplekta nomaiņa”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/27MP 

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

2015. gada 12. jūnijā  
 

 

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. Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā nosūtīts 2015. gada 03. jūnijā. 

 

3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. 

Vaivodes 2015. gada 02. jūnija rīkojumu Nr. 01-6/97 apstiprinātā iepirkuma komisija: 

iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas 

locekļi: galvenais ārsts Uģis Zariņš, energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, 

vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 

 

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

5. Iepirkuma priekšmets – rentgena iekārtas SIREMOBIL Compact L divu monitoru 

komplekta nomaiņa, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma 

pielikumā Nr. 2. 

6. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš – 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. 

 

7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 12. jūnijam plkst. 11.00 VSIA “Traumatoloģijas un 

ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai 

iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu. 

 

8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās: 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas 

locekļi: iepirkuma komisijas locekļi: galvenais ārsts Uģis Zariņš, energo un saimniecības 

nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 

Protokolē - administratīvā biroja vecākā iepirkuma speciāliste Zane Liepiņa (12.06.2015. 

protokols Nr.1).  

 

 

9. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums un piedāvātā 
cena: 
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Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvājuma cena 

EUR bez PVN  

1.  Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, reģ. nr. 

40103246186, Biroju iela 10, Lidosta “Rīga” , Mārupes 

novads, LV-2167 

5464.00 

 
10. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumu (12.06.2015. protokols Nr.2). 

10.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras 

„Prasības pretendenta piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai”. 

10.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenta piedāvājuma noformējums atbilst 

izvirzītajām prasībām un piedāvājuma var tikt vērtēts nākošajā posmā. Balsojums: par – 

4, pret – 0. 

 

11. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude. 
11.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājums atbilst pretendenta atlases 

dokumentu pārbaudei nolikumā izvirzītajām prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts 

nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.Balsojums: par – 4, pret – 

0. 

 

12. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 
12.1. Iepirkuma komisija uzsāk Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu un konstatē, ka pretendenta 

piedāvājums atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un var tikt vērtēts nākošajā posmā. 
Balsojums: par – 3, pret – 0. 

 

13. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 
Iepirkuma komisija veica pretendenta finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvājuma cena 

EUR bez PVN  

2.  Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, reģ. nr. 40103246186, 

Biroju iela 10, Lidosta “Rīga” , Mārupes novads, LV-2167 
5464.00 

Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumā pārbauda aritmētiskās kļūdas un tādas nekonstatē. 
 

14. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Siemens 

Osakeyhtio Latvijas filiāle par kopējo iepirkuma summa 5464.00 EUR bez PVN. 

 
15. Lēmuma pārsūdzēšana: pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru 

attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas 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:      ___________________ U. Zariņš 

 

        ___________________ D. Kalniņš  

 

___________________ Z. Liepiņa  


