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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  
„Vienreizlietojamās sterilās operācijas veļas un vienreizlietojamo ķirurģisko halātu 

piegāde”  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/10K 

 
 

ZIŅOJUMS 
 

2017. gada 02. augustā, 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 -30/04/2017, grozījumi publicēti – 01/06/2017. 
 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2017. gada 25. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/56 
apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 
Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece – ķirurģisko operāciju nodaļas 
vadītāja Ilga Bulāne, komisijas locekļi:, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu 
apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes 
nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, galvenā māsa Ilze Neparte, galvenais ārsts Uģis 
Zariņš. 
 

4. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju 
prasībām, un kura cena ir viszemākā. 
 

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 22.jūnijam (pēc grozījumu izdarīšanas) 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 22.jūnijā, 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 nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena: 
Nr. p. 

k. 
Pretendents, reģ. Nr., 

adrese 
Piedāvātā cena EUR bez PVN par iepirkuma 

priekšmeta 
I daļa II daļa III daļa 

1.  UAB “Barameda” 79 210.00 16 958.00 25 860.00 
2.  „Mölnlycke health care 

OÜ” 
79 314.00 15 683.00 40 137.00 

3.  SIA „ELVIM” 65 304.00 15 477.00 29 436.00 
4.  SIA "Mediq Latvija" - 14 706.20 37 890.00 
5.  SIA „OneMed” - 11 998.00 33 233.00 

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

līgumu, līgumcena (05.07.2017. Protokols nr. 5): 
8.1. Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaude. 

8.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma 
procedūras nolikuma 18. līdz 28. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un 
konstatēja, ka visu pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām 
prasībām. 

8.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti 
nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 5, 
pret – 0. 
 

8.2. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude. 
8.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu Atlases dokumenti atbilst nolikuma 

40. punktā izvirzītajām prasībām. 
8.2.2.  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt 

vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: 
par – 5, pret – 0. 

 
8.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude . 

8.3.1. UAB “Barameda”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 
8.3.1.a.1. 2.pozīcijā 2.4. punktā -nav norādīts šķēluma izmērs. 
8.3.1.a.2. 3.pozīcijā 2.5. punktā -nav norādīts šķēluma izmērs. 
8.3.1.a.3. 4.pozīcijā 2.3. punktā -nav norādīts absorbējošās daļas izmērs, cauruma 

izmērs. 
8.3.1.a.4. 5..pozīcijā 2.3. punktā -nav norādīts absorbējošās daļas izmērs, cauruma 

izmērs. 
8.3.1.a.5. 7.pozīcija 2.2.punkts - nav zināms, kāds ir T- palags, kur izvietota 

atvere. 
8.3.1.a.6. 8.pozīcija 2.2.punkts - nav zīmējuma un informācijas par maisu-kabatu. 
8.3.1.a.7. 9.pozīcija – 2.3. punkts: prasība “ne mazāks kā 226x304cm”, piedāvā 

220x320, nav zīmējuma un informācijas par maisu-kabatu. 
8.3.1.a.8. 10.pozīcija 2.4.punkts - nav zīmējuma un informācijas par maisu-

kabatu. 
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst 

Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1. daļā un netiek virzīts 
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

b) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 
8.3.1.b.1. 7.pozīcijā neatbilst – prasība “ne mazāks kā 78x145cm”, pretendenta 

katalogā norādīts 78x115. 
8.3.1.b.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums 

neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā 
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un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma 
pārbaude”. 

c) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: 
8.3.1.c.1. Nav norādīti garumi, 1.pozīcijā tiek prasīts izmērs: M-S, M, L, XL, 

XXL ar dažādiem garumiem, firmas katalogā nav norādīti garumi 
nevienam no izmēriem un M izmērs norādīts tikai viens. Iepirkuma 
komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta (8) 
apakšpunktu un nolikuma 52.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt ražotāja 
apliecinājumu par 1. un 2. pozīcijas izmēriem, norādot to garumu cm. 

8.3.2. Mölnlycke health care OÜ: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko 
specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1. daļā un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā 
posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

b) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko 
specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā 
posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

c) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: 
8.3.2.c.1. 1.pozīcija punkts 1.1. – neatbilst izmērs: prasīts 120cm, piedāvā 127cm; 
8.3.2.c.2. 1.pozīcija punkts 1.2. – neatbilst izmērs: prasīts 130cm, piedāvā 137cm; 
8.3.2.c.3. 1.pozīcija punkts 1.5. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 167cm; 
8.3.2.c.4. 2.pozīcija punkts 1.3. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 167cm; 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst 
Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un netiek virzīts 
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

8.3.3. SIA “ELVIM”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: 

8.3.3.a.1. No 1. līdz 11. pozīcijā – nav informācijas, vai prece ir stiprināta; 
8.3.3.a.2. 8.pozīcijā 2.2.punkts - ne mazāks kā 226x304cm, piedāvā 240x300cm. 
8.3.3.a.3. 9.pozīcijā 2.2.punkts - ne mazāks kā 226x304cm, piedāvā 240x300cm. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst 
Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1. daļā un netiek virzīts 
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

b) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 
8.3.3.b.1. No 2. līdz 4., 7.pozīcijā nav informācija par stiprinājuma vietu,  
8.3.3.b.2. No 2. līdz 8.pozīcijas pēc bildes katalogā izskatās ka ir tikai 2 slāņi. 
8.3.3.b.3. 9.pozīcijā - kataloga bildē izskatās, ka ir 2 kabatiņas nevis 1 ar 2 daļām. 

Tā kā šis piedāvājums ir trešais dārgākais, iepirkuma komisija pagaidām nolemj 
neprasīt papildus informāciju un preču paraugus. 

c) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: 
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko 
specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā. Iepirkuma komisija nolemj, ja 
UAB “Barameda” 5 (piecu) darba dienu laikā, t.i., līdz 12.07.2017., neiesniegs papildus 
informāciju, lūgt SIA “Elvim” iesniegt preču paraugus - 3 gab. no katras pozīcijas. 

8.3.4. SIA “Mediq Latvija”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 

8.3.4.a.1. No 2. līdz 6.pozīcijas pēc bildes katalogā izskatās ka ir tikai 2 slāņi. 
8.3.4.a.2. 7.pozīcija – nav informācija cik ir slāņi. 
8.3.4.a.3. 9.pozīcija – prasība: pašlīpošiem stūrīšiem ne mazāks kā 60x75cm, 

incīzijas atvere 6x9cm, piedāvā: atvere 10, apaļa, malas nav līpošiem 
stūriem, bet viena līpoša mala. 
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Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst 
Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā un netiek virzīts 
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

b) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: 
8.3.4.b.1. 1.pozīcija punkts 1.3. – neatbilst izmērs: prasīts 140cm, piedāvā 150cm; 
8.3.4.b.2. 1.pozīcija punkts 1.5. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 170cm; 
8.3.4.b.3. 2.pozīcija punkts 1.1. – neatbilst izmērs: prasīts 140cm, piedāvā 150cm; 
8.3.4.b.4. 2.pozīcija punkts 1.3. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 170cm 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst 
Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un netiek virzīts 
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

8.3.5. SIA “OneMed”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko 
specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā un nolemj lūgt iesniegt preču 
paraugus - 3 gab. no katras pozīcijas.  

b) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: 
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko 
specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā 
posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. 

8.3.6. SIA “ELVIM” ir iesniedzis preču paraugus iepirkuma priekšmeta 3. daļā 
un iepirkuma komisija iepazīstas ar preču aprobācijas rezultātiem (skatīt. 
pielikumā) un konstatē, ka: 

8.3.6.1.Slikti veras vaļā produkta iepakojums un līdz ar to, ka nav papildus iekšējais 
iepakojums, tiek asterilizēts halāts (Tehnisko specifikāciju “Kopējās prasības” 1.2. 
punkts: katrs vienreizlietojamās veļas komplekts un atsevišķais produkts ir iepakots 
sterilā, viegli atveramā iepakojumā); 

8.3.6.2.Ļoti garas un platas lenta, kas sasienot veido lielu un stīvu “pušķi”. Pastāv risks, ka 
iekšējās lentas halātam pie lielākām kustībām var iznākt ārā sterilajā daļā un 
atsterilizēt halātu (Tehnisko specifikāciju “Kopējās prasības” 2.2.5. punkts: muguras 
un sānu vidukļa daļa halāta iekšpusē fiksējas ar aizsienamām, ērti novietotām lentām; 

8.3.6.3.Halāts ir gaisa necaurlaidīgs, tāpēc personāls ir nosvīdis un pārkarsis, kas traucē darba 
kvalitātei (Tehnisko specifikāciju “Kopējās prasības” 2.2. punkts: katrs sterils atsevišķi 
iepakots vienreizlietojams ķirurģiskais halāts ir komfortabls valkātājam, gaisa 
caurlaidīgs, abpusēji viscaur šķidrumu, baktēriju atgrūdošs). 

8.3.6.4.Halāts ir šaurāks, tāpēc liela auguma un platu plecu īpašniekiem nav piemērots. Plecu 
daļā līplente un vīles no iespīlējuma veras vaļā, kas traucē darbam (ierobežojot 
kustības) un ir risks sterilitātes zudumam ķirurģisko operāciju laikā. 
Saskaņā ar nolikuma 52.3. punktu, Tehniskais piedāvājums netiks uzskatīts par 
atbilstošu, ja piegādātajam produktam medicīniskās pielietošanas procesā tiks konstatēti 
to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim, produkta 
pielietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus 
pacienta vai personāla veselībai un dzīvībai. Ja piedāvājumā iesniegtās Preces preču 
atbilstības pārbaudes laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā 
norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija izslēdz 
pretendentu no dalības iepirkumā. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst 
Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un netiek virzīts 
vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par 5, pret – 0. 
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8.4. Pretendentu Finanšu piedāvājuma pārbaudē piedalās: 
Nr. p. k. Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvātā cena EUR bez PVN par iepirkuma 

priekšmeta 
I daļa II daļa III daļa 

6.  UAB “Barameda” - - - 
7.  „Mölnlycke health care OÜ” 79 314.00 15 683.00 - 
8.  SIA „ELVIM” - - - 
9.  SIA "Mediq Latvija" - - - 
10.  SIA „OneMed” - 11 998.00 33 233.00 

Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas netiek 
konstatētas. Balsojums: par 5, pret – 0. 
 

8.5. Lēmuma pieņemšana un izziņu pieprasīšana. 
8.5.1. Iepirkuma komisija nolēma atzīt SIA „OneMed” (iepirkuma priekšmeta II un III 

daļā) un Mölnlycke health care OÜ (iepirkuma priekšmeta I daļā) par 
pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo to 
piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un 
piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 

8.5.2. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA „OneMed” nav izslēdzama no 
iepirkuma procedūras, saskaņā ar PIL 39.1 panta nosacījumiem, un konstatē, ka 
SIA „OneMed” nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

8.5.3. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Mölnlycke 
health care OÜ, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – 
likums) 39.1 pantā pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (nolikuma 37.1. 
līdz 37.7., 37.12.2.punkts), pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas likuma 39.1 panta 
pirmajā daļā minētie gadījumi. izziņa par nodokļu nomaksu ir jāiesniedz par 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 05.06.2017. un uz lēmuma 
pieņemšanas dienu 25.07.2017. 

 
8.6. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar: 

8.6.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa - Mölnlycke health care OÜ par kopējo summu 
79 314.00 EUR bez PVN; 

8.6.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 11 998.00. 
8.6.3. Iepirkuma priekšmeta III daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 33 233.00 

EUR bez PVN. 
Līguma kopējā summa 124545.00 EUR bez PVN. 

 
 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece:  ___________________ I. Bulāne  

 

Komisijas locekļi:    ___________________ I. Buša  

 

        ___________________ I. Neparte  

 

Vecākā iepirkumu speciāliste:    ___________________ Z. Liepiņa 


