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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA 
Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr. 40003410729 

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv 

 

 

Atklāta konkursa  

“Sterilizācijas palīgmateriālu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/7K 

 

 

ZIŅOJUMS 

 

2017. gada 01. jūnijā, Rīgā, Duntes ielā 22 

 

 

1. Pasūtītājs:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 

Duntes 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67399300, fakss 67392348 

AS „Swedbank”, konta Nr. LV92HABA0551009437916, kods: HABALV22 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
un Pasūtītāja mājas lapā -17/03/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 13. marta rīkojumu Nr. 01-6/34 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece - centralizētās sterilizācijas un 

sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, komisijas locekļi: galvenais ārsts Uģis 

Zariņš, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece 

Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 

 

4. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums 

atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena attiecīgajā 
iepirkuma priekšmeta daļā, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma 

kopējo cenu (EUR bez PVN) būs viszemākā. 
 

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 07.aprīlim plkst. 11.00, VSIA “Traumatoloģijas 

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

iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa 

pastu. 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2017. gada 07.aprīlī, plkst. 11.00, VSIA 

„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču 

zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā. 
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7. Pretendenta nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 
Skatīt atvēršanas sanāksmes protokola Nr. 3 pielikumā Nr.1. 

8. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līgumcena (25.04.2017. Protokols nr. 4): 

8.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude. 
8.2. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras 

nolikuma 18. līdz 28. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visu 

pretendentu piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām. 

8.3. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti 
nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 

0. 

8.4. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. 
8.5. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta Atlases dokumenti atbilst nolikuma 

40. punktā izvirzītajām prasībām. 

8.6.  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti 
nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

8.7. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude . 

Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 52.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt 

šādu informāciju: 

8.7.1. SIA „Arbor Medical Korporācija”: 
a) aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas 

medicīniskās marles salvetes” 1.pozīcijai - 1 neatvērtu iepakojumu. 

b) aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas 

medicīniskās marles salvetes” 2.pozīcijai - 1 neatvērtu iepakojumu. 

c) iepirkuma priekšmeta 25. daļā “Procedūru galdiņi 2 līmeņu” pievienotajā 
attēlā nevienam no galdiņa riteņiem nav redzama stāvbremze. Lūdzam 

iesniegt šādu  informāciju no ražotāja: 

8.7.1.c.1.  apliecinājumu, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” 

piedāvātajam galdiņa modeļa riteņiem ir stāvbremze (divi no tiem 

aprīkoti ar stāvbremzi); 

8.7.1.c.2. informācija par katra plaukta kravnesību. 

8.7.2. SIA “MedBalt”: 
a) aprobācijai preču paraugus iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Nesterilas marles 

saites” pēc izvēles 1. vai 2. pozīcijā. 
8.7.3. SIA "Mediq Latvija": 

a) iepirkuma priekšmeta 12.daļā “Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas” 

lūdz iesniegt ražotāja instrukciju ar precīzu krāsu maiņas interpretāciju B-D 

testam. 

8.7.4. SIA „OneMed” iepirkuma priekšmeta 12.daļā “Vienreizlietojamās 

Bowie&Dick testpakas” lūdz iesniegt šādu informāciju: 

a) ražotāja instrukciju ar precīzu krāsu maiņas interpretāciju B-D testam; 

b) ražotāja informāciju, kādu sterilizācijas procesa kļūmju noteikšanai ir domāts 

BD testpakas indikators. 

8.7.5. SIA „SANTAKS”: 
a) iepirkuma priekšmeta 13.daļā “Medicīniskā līplenta iepakojumu 

sastiprināšanai tvaika sterilizācijai” 1.pozīcijā “līplenta ar indikatoru” lūdz 

iesniegt ražotāja informācija par indikatoru – kāda ir indikatora krāsa pirms 

sterilizācijas un kāda tā ir pēc veiksmīgas sterilizācijas. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

 

 



 3 

8.8. (02.05.2017. Protokols nr. 5): 
8.8.1. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un 

konstatē, ka: 

a) SIA “MedBalt” iesniegtie preču paraugi iepirkuma priekšmeta 2.daļā 
“Nesterilas marles saites” neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo katram 

rullītim ir savs iepakojums (Tehnisko specifikāciju prasība - satītas rullīšos 

bez individuālā iepakojuma). Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.8.2. SIA „Arbor Medical Korporācija”: 
a) iesniegtie preču paraugi iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas 

medicīniskās marles salvetes” 1.pozīcijai – atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām. 

b) iesniegtie preču paraugi iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas 

medicīniskās marles salvetes” 2.pozīcijai - atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām. 

c) iepirkuma priekšmeta 25. daļā “Procedūru galdiņi 2 līmeņu” neatbilst 

tehnisko specifikāciju prasībām, jo galdiņa riteņiem nav stāvbremze. 

Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.8.3. SIA "Mediq Latvija": 
a) iepirkuma priekšmeta 12.daļā “Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas” 

neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka 

tests uzrādītu tādas kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika 

kvalitāte – mitrs vai pārkarsēts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.8.4. SIA „OneMed”: 
a)  iepirkuma priekšmeta 12.daļā “Vienreizlietojamās Bowie&Dick testpakas” 

neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka 

tests uzrādītu tādas kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika 

kvalitāte – mitrs vai pārkarsēts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.8.5. SIA „SANTAKS”: 
a) iepirkuma priekšmeta 13.daļā “Medicīniskā līplenta iepakojumu 

sastiprināšanai tvaika sterilizācijai” 1.pozīcijā “līplenta ar indikatoru”, 

neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo krāsas maiņa ir nevis no baltas 

uz melnu, bet no zilas uz melnu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.9. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 

52.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt šādu informāciju SIA „SANTAKS” aprobācijai 

preču paraugus iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Nesterilas marles saites” pēc izvēles 1. 

vai 2. pozīcijā.. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.10. (17.05.2017. Protokols nr. 6): 
8.10.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā –PIL) 53. pantu, 

iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumus, pārbauda, vai finanšu piedāvājums 

nav nepamatoti lēts. 

8.10.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir 

šādi piedāvājumi: 

1. SIA “TZMO Latvija” – 11060.00 EUR bez PVN. 

2. SIA “MedBalt” – 7800.00 EUR bez PVN. 

3. SIA “Arbor Medical Korporācija” – 3380.00 EUR bez PVN. 

4. SIA “Medilink” – 9360.00 EUR bez PVN. 

5. SIA “OneMed” – 9260.00 EUR bez PVN. 

8.11. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājuma cena 

aptuveni 3 reizes ir zemāka par pārējiem piedāvājumiem iepirkuma priekšmeta 4.daļā 
3.pozīcijā. 
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Saskaņā ar PIL 53. pantu, nolemj lūgt SIA „Arbor Medical Korporācija” detalizēti 
paskaidrot par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kādēļ piedāvājuma cena 

iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir tik zema un iesniegt apliecinājumu, ka 

līguma piešķiršanas gadījumā, tiks piegādāta prece par piedāvājumā norādīto cenu 12 

mēnešus. 

8.12. (18.05.2017. Protokols nr. 7): 
8.12.1. Vecākā iepirkumu speciāliste Z.Liepiņa ziņo, ka 18.05.2017. saņemts fakss no SIA 

“Arbor Medical Korporācija”, ka iepirkuma priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir drukas 

kļūda, līdz ar to, pretendents atsauc piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4.daļas 

3.pozīcijā.  
8.12.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, tā kā saskaņā ar nolikuma 

10.punktu piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par norādītajiem preču 

daudzumiem, SIA “Arbor Medical Korporācija” iepirkuma priekšmeta 4.daļā 
neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīta vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.12.3. Iepirkuma komisija nolemj lūgt SIA „MedBalt”: 

8.12.4. iesniegtie preču paraugs iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterilas medicīniskās 

marles salvetes” pēc izvēles 1. vai 3. pozīcijā – 1 neatvērtu iepakojumu, 2. pozīcijā 
– 1 neatvērtu iepakojumu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.13. (01.06.2017. Protokols nr. 8): 
8.14. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un apkopo visus 

aprobācijas rezultātus: 

8.14.1. SIA “Mediq Latvija”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 8., 18. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un 

tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo instrukcijā nav informācijas, ka tests uzrādītu tādas 

kļūmes kā nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika kvalitāte – mitrs vai 

pārkarsēts tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

c) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo indikatora krāsas maiņa ir no zaļas uz melnu. 

Balsojums: par – 5, pret – 0. 

d) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo 1.pozīcijā neatbilst garumi šādiem izmēriem: 

120x300 mm (piedāvā garumu 400 mm) , 150x380 mm (piedāvā garumu 

350mm), 160x340 mm (piedāvā garumu 600mm), 210x350 mm (piedāvā 
205x340mm), 210 x 400 mm (piedāvā platumu 200 mm). Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 12.,13., 16. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.2. SIA “Remedine”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 10., 11., 14. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

8.14.3. SIA “TZMO Latvija”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 3., 4., 5., 16 daļa atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 17.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo: 

8.14.3.b.1. materiāla svars 54.8 +/- 10% (prasīts 40 – 45g/ m²); 

8.14.3.b.2. stiepes izturība ne mazāk kā 91,8% (prasīts ne mazāk kā 700%.). 
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Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai 

vērtēšanai iepirkuma priekšmeta 17. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.4. SIA “Hygeia”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 22. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un tiek 

virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.5. SIA “MEDILINK”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5., 7., 8., 18., 19., 24. daļa atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: 

par – 5, pret – 0. 

8.14.6. SIA „Arbor Medical Korporācija”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 4., 7., 18., 19. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

b) iepirkuma priekšmeta 25. daļā “Procedūru galdiņi 2 līmeņu” neatbilst 

tehnisko specifikāciju prasībām, jo galdiņa riteņiem nav stāvbremze. 

Balsojums: par – 5, pret – 0. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 25. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.7. SIA „Medeksperts”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 18., 19. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un 

tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 16.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo 1.pozīcijā neatbilst garumi šādiem izmēriem: 

150x380 mm (piedāvā garumu 350mm), 210x350 mm (piedāvā 
200x350mm), 210 x 400 mm (piedāvā 200x400), 320x500 mm (piedāvā 
300x500). Balsojums: par – 5, pret – 0. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 16. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.8. SIA „OneMed”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 4., 6., 7., 8., 15., 17., 20., 21. daļa atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: 

par – 5, pret – 0. 

b)  iepirkuma priekšmeta 11.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo 

piedāvātā testa ierīce nav veidota atbilstoši prasībām - testa caurule ir nevis 

no nerūsējošā tērauda un plastmasas, kā prasīts tehniskajās specifikācijās, bet 

gan teflona. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

c) iepirkuma priekšmeta 12.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo 

instrukcijā nav informācijas, ka tests uzrādītu tādas kļūmes kā 
nekondensējošo gāzu klātbūtne un tvaika kvalitāte – mitrs vai pārkarsēts 

tvaiks. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 11., 12. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.9. SIA „ARGOS” RFF: 
a) Iepirkuma priekšmeta 22. daļa neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, jo: 

8.14.9.a.1. 1.pozīcijā Vituron lapā poļu valodā ir minēts hlorīds; 

8.14.9.a.2. netiek piedāvāta 2. un 3.pozīcija. Saskaņā ar nolikuma 10.punktu, 

piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par norādītajiem preču 

daudzumiem. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 22. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.10. SIA „AB Medical Group Riga”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 9., 12., 25. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām 

un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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8.14.11. SIA „SANTAKS”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 9., 16., 18. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

b) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo neskaidras krāsu interpretācijas - nav iespējams 

pēc skata noteikt problēmu, iekrāsojums vairākām kļūmēm izskatās vienāds. 

Izlaižot testu uz pārtraukto ciklu, indikators ir mainījis krāsu vienmērīgi, 

kamēr tāds pats Browne indikators uzrāda gaisa kabatas klātbūtni, ražotāja 

sniegtajās instrukcijās kļūmju attēlojums ne ar ko neatšķiras no veiksmīgi 

izieta testa. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

c) Tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām, jo indikatora krāsas maiņa ir nevis no baltas uz 

melnu, bet no zilas uz melnu. Iepirkuma komisija konstatē, ka nav iesniegts 

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 13. daļu. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 13. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.12. SIA „BRAMA”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 22., 23. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un 

tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b)  iepirkuma priekšmeta 24.daļā 1.pozīcijā neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām, jo: 

8.14.12.b.1.  d) punktā koncentrāta pH 20°C 3,5 (prasīts 5,5); 

8.14.12.b.2. Tuberkulocīds 10min. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 24. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14.13. SIA „MedBalt”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1., 4., 14., 18. daļa atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tiek virzīta vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

b)  iepirkuma priekšmeta 2.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, jo  

katram rullītim ir savs iepakojums (Tehnisko specifikāciju prasība - satītas 

rullīšos bez individuālā iepakojuma). Balsojums: par – 5, pret – 0. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt turpmākai vērtēšanai 

iepirkuma priekšmeta 2. daļu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

8.15. Pretendentu Finanšu piedāvājumu pārbaude. 
8.15.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 53. pantu, iepirkuma komisija, vērtējot 

piedāvājumus, pārbauda, vai finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

8.15.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājuma 

cena aptuveni 3 reizes ir zemāka par pārējiem piedāvājumiem iepirkuma priekšmeta 

4.daļā 3.pozīcijā. 
8.15.3. 18.05.2017. saņemts fakss no SIA “Arbor Medical Korporācija”, ka iepirkuma 

priekšmeta 4.daļā 3.pozīcijā ir drukas kļūda, līdz ar to, pretendents atsauc 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4.daļas 3.pozīcijā.  
8.15.4. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, tā kā saskaņā ar nolikuma 

10.punktu piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par norādītajiem preču 

daudzumiem, SIA “Arbor Medical Korporācija” iepirkuma priekšmeta 4.daļā 
neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīta vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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8.15.5. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA “SANTAKS” nav iesniegts Finanšu 

piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 13. daļu. Tā kā iepirkuma priekšmeta 13. 

daļa neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, tā netiek tālāk vērtēta. 

8.15.6. SIA “TZMO Latvija” iepirkuma priekšmeta 3. un 16. daļā konstatē aritmētisko 

kļūdu un tās izlabo šādi: 

a) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - 3478.30 EUR bez PVN. 

b) Iepirkuma priekšmeta 16. daļa - 6705.80 EUR bez PVN. 

8.15.7.  SIA “AB Medical Group Riga” iepirkuma priekšmeta 12. daļā konstatē aritmētisko 

kļūdu un izlabo: 

a) Iepirkuma priekšmeta 12. daļa - 770 EUR bez PVN. 

8.15.8. Pārējos piedāvājumos aritmētiskās kļūdas nav. 

 

8.16. Lēmuma pieņemšana. 
8.17. Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentus, kuriem būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, jo to piedāvājumi ir saimnieciski visizdevīgākie - 

kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un piedāvājumi ir ar viszemāko 

cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 
8.17.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA “MedBalt” par kopējo summu 

372.00 EUR bez PVN. 

8.17.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - SIA “SANTAKS” par kopējo summu 

2040.00 EUR bez PVN. 

8.17.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - SIA “TZMO Latvija” par kopējo summu 

3478.30 EUR bez PVN. 

8.17.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa - SIA “MedBalt” par kopējo summu 

18958.00 EUR bez PVN. 

8.17.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

165.00 EUR bez PVN. 

8.17.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

400.00 EUR bez PVN. 

8.17.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

3297.00 EUR bez PVN. 

8.17.8. Iepirkuma priekšmeta 8. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

1158.90 EUR bez PVN. 

8.17.9. Iepirkuma priekšmeta 9. daļa - SIA “SANTAKS” par kopējo summu 

1045.00 EUR bez PVN. 

8.17.10. Iepirkuma priekšmeta 10. daļa - SIA “REMEDINE” par kopējo summu 

3524.00 EUR bez PVN. 

8.17.11. Iepirkuma priekšmeta 11. daļa - SIA “REMEDINE” par kopējo summu 

1827.44 EUR bez PVN. 

8.17.12. Iepirkuma priekšmeta 12. daļa - SIA “AB Medical Group Riga” par 

kopējo summu 770.00 EUR bez PVN. 

8.17.13. Iepirkuma priekšmeta 13. daļa – izbeigta iepirkuma procedūra bez 

rezultāta. 

8.17.14. Iepirkuma priekšmeta 14. daļa - SIA “REMEDINE” par kopējo summu 

3195.00 EUR bez PVN. 

8.17.15. Iepirkuma priekšmeta 15. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

3307.50 EUR bez PVN 

8.17.16. Iepirkuma priekšmeta 16. daļa - SIA “TZMO Latvija” par kopējo summu 

6705.80 EUR bez PVN. 

8.17.17. Iepirkuma priekšmeta 17. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

1482.30 EUR bez PVN 

8.17.18. Iepirkuma priekšmeta 18. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

1957.50 EUR bez PVN 
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8.17.19. Iepirkuma priekšmeta 19. daļa - SIA “Arbor Medical Korporācija” par 

kopējo summu 2630.00 EUR bez PVN 

8.17.20. Iepirkuma priekšmeta 20. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

163.30 EUR bez PVN 

8.17.21. Iepirkuma priekšmeta 21. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

3370.00 EUR bez PVN 

8.17.22. Iepirkuma priekšmeta 22. daļa - SIA “Hygeia” par kopējo summu 

7018.12 EUR bez PVN 

8.17.23. Iepirkuma priekšmeta 23. daļa - SIA “Brama” par kopējo summu 

1591.00 EUR bez PVN 

8.17.24. Iepirkuma priekšmeta 24. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

1000.00 EUR bez PVN 

8.17.25. Iepirkuma priekšmeta 25. daļa - SIA “AB Medical Group Riga” par 

kopējo summu 533.60 EUR bez PVN. 

Līguma kopējā summa 69 989.76 EUR bez PVN. 

8.18. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai pretendenti nav izslēdzami no 

atklāta konkursa, saskaņā ar PIL 39.1 panta nosacījumiem, un konstatē, ka nevienam 

no šī protokola 3.1. punktā norādītajiem pretendentiem nav neviens no šajā punktā 
minētajiem gadījumiem. 

8.19. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar: 
8.19.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – SIA “MedBalt” par kopējo summu 

372.00 EUR bez PVN. 

8.19.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - SIA “SANTAKS” par kopējo summu 

2040.00 EUR bez PVN. 

8.19.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - SIA “TZMO Latvija” par kopējo summu 

3478.30 EUR bez PVN. 

8.19.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa - SIA “MedBalt” par kopējo summu 

18958.00 EUR bez PVN. 

8.19.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

165.00 EUR bez PVN. 

8.19.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

400.00 EUR bez PVN. 

8.19.7. Iepirkuma priekšmeta 7. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

3297.00 EUR bez PVN. 

8.19.8. Iepirkuma priekšmeta 8. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

1158.90 EUR bez PVN. 

8.19.9. Iepirkuma priekšmeta 9. daļa - SIA “SANTAKS” par kopējo summu 

1045.00 EUR bez PVN. 

8.19.10. Iepirkuma priekšmeta 10. daļa - SIA “REMEDINE” par kopējo summu 

3524.00 EUR bez PVN. 

8.19.11. Iepirkuma priekšmeta 11. daļa - SIA “REMEDINE” par kopējo summu 

1827.44 EUR bez PVN. 

8.19.12. Iepirkuma priekšmeta 12. daļa - SIA “AB Medical Group Riga” par 

kopējo summu 770.00 EUR bez PVN. 

8.19.13. Iepirkuma priekšmeta 13. daļa – izbeigta iepirkuma procedūra bez 

rezultāta. 

8.19.14. Iepirkuma priekšmeta 14. daļa - SIA “REMEDINE” par kopējo summu 

3195.00 EUR bez PVN. 

8.19.15. Iepirkuma priekšmeta 15. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

3307.50 EUR bez PVN 

8.19.16. Iepirkuma priekšmeta 16. daļa - SIA “TZMO Latvija” par kopējo summu 

6705.80 EUR bez PV 
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8.19.17. Iepirkuma priekšmeta 17. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

1482.30 EUR bez PVN 

8.19.18. Iepirkuma priekšmeta 18. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

1957.50 EUR bez PVN 

8.19.19. Iepirkuma priekšmeta 19. daļa - SIA “Arbor Medical Korporācija” par 

kopējo summu 2630.00 EUR bez PVN 

8.19.20. Iepirkuma priekšmeta 20. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

163.30 EUR bez PVN 

8.19.21. Iepirkuma priekšmeta 21. daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 

3370.00 EUR bez PVN 

8.19.22. Iepirkuma priekšmeta 22. daļa - SIA “Hygeia” par kopējo summu 

7018.12 EUR bez PVN 

8.19.23. Iepirkuma priekšmeta 23. daļa - SIA “Brama” par kopējo summu 

1591.00 EUR bez PVN 

8.19.24. Iepirkuma priekšmeta 24. daļa - SIA “Medilink” par kopējo summu 

1000.00 EUR bez PVN 

8.19.25. Iepirkuma priekšmeta 25. daļa - SIA “AB Medical Group Riga” par 

kopējo summu 533.60 EUR bez PVN. 

Līguma kopējā summa 69 989.76 EUR bez PVN. 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    ___________________ I. Rantiņa  

 

Komisijas locekļi:      ___________________ U. Zariņš  

    

        ___________________ S. Bringa 

 

        ___________________ Z. Liepiņa  

 


