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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

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

 

Atklāta konkursa  

„Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/14K 
 

ZIŅOJUMS 
 

 

2017. gada 31.jūlijā, 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 u mājas 

lapā 21/06/2017. 

 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 16. jūnija rīkojumu Nr. 01-6/81 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 

Rantiņa, komisijas locekļi: ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, galvenais 

ārsts Uģis Zariņš, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas 

vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 

 
4. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām: 

Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, 

personāls, kas nepieciešams iepirkuma realizācijai. 

 

5. 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. 
 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 12.jūlijam 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. 

 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017. gada 12. jūlijā, plkst. 11.00, VSIA 

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

zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā. 
 

8. Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena - skat. pielikumā Nr.1. 

 

9. Pretendentu nosaukumi, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru 
nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena: 
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14.07.2017. Protokols nr. 2 

9.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude. 
9.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

procedūras nolikuma 20. līdz 30. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un 

konstatēja, ka visu pretendentu piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām 

prasībām. 

9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka visi piedāvājumi var tikt 

vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par 

– 5, pret – 0. 

9.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. 
9.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka visu pretendentu Atlases dokumenti atbilst 

nolikuma 40.  punktā izvirzītajām prasībām. 

9.2.2.  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka visi pretendentu 

piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības 

pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu pārbaude. 
9.3.1. SIA „Artropulss”: 

a) Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1., 2., 5., 7., 9., 10., 13., 19.-23. daļā atbilst 

tehniskām specifikācijām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, 

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

b) Iepirkuma priekšmeta 11. daļā neatbilst šādi parametri: 

9.3.1.b.1. punkts Nr. 2- prasība 12mm x 3.5mm, piedāvā 12mm x 4mm. 

c) Iepirkuma priekšmeta 14. daļā neatbilst šādi parametri: 

9.3.1.c.1. punkts Nr. 4- prasība diametrs – 1,1-1,2 mm, piedāvā aprakstā 1.5 mm. 

d) Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums iepirkuma 

priekšmeta 11. un 14. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

piedāvājums netiek virzīts vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 
9.3.2. Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle: 

a) Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3., 4., 9.-18. daļā atbilst tehniskām 

specifikācijām un iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Iepirkuma priekšmeta 11. daļā neatbilst šādi parametri: 

9.3.2.b.1. punkts Nr. 2- prasība 12mm x 3.5mm, piedāvā 12mm x 4mm. 

c) Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums 

iepirkuma priekšmeta 11. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

piedāvājums netiek virzīts vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.3.3. UAB “Ilsanta” filiāle: 
a) Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6. daļā atbilst tehniskām specifikācijām 

un iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai 

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

b) Iepirkuma priekšmeta 3. daļā neatbilst šādi parametri: punkts Nr. 1- prasība 

vienreizlietojams,  piedāvā daudzreiz lietojamu. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums 

iepirkuma priekšmeta 3. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

piedāvājums netiek virzīts vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.3.4. SIA “Interlux”: 
a) Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13. daļā neatbilst tehniskām 

specifikācijām, jo  prasība ir papildus savienojamība ar nitinola (Ø1.1-
1.2mm) vadītājstieplēm, piedāvā savienojamība ar nitinola (Ø1.5mm) 

vadītājstieplēm (katalogā). 
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b) Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums 

iepirkuma priekšmeta 13. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

piedāvājums netiek virzīts vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.3.5. SIA “Diu Med” : 
a) Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8. daļā atbilst tehniskām specifikācijām 

un iepirkuma komisijai vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai 

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

 

9.3.6. LLC “Sophimeda”: 
9.3.7. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11., 12. daļā atbilst tehniskām 

specifikācijām un iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

9.3.8. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā neatbilst šādiem parametriem: 

a) punkts Nr. 1- prasība garums 160 mm, piedāvā 152.2mm, katalogā 
152.5mm; 

b) punkts Nr.3 – nav informācijas par redzes lauka leņķi; 
c) punkts Nr.4 – nav pārliecība par savienojamība ar 4mm gaismas vadu. 

9.3.9. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13. daļā neatbilst šādiem 

parametriem: 

a) punkts Nr. 3 - papildus savienojamība ar nitinola (Ø1.1-1.2mm) 

vadītājstieplēm, piedāvā savienojamība ar nitinola (Ø2mm) 

vadītājstieplēm; 

9.3.10. Iepirkuma priekšmeta 14. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) punkts Nr.4 - nav norādīts diametrs, tikai teikts ka sader ar 13.daļas 

implantu, lai gan norādīta savienojamība ar 2mm vadītājstiepli; 

b) punkts Nr. 6 - teikts ka sader ar 13. daļas implantu, lai gan norādīta 

savienojamība ar 2mm vadītājstiepli. 

Saskaņā ar nolikuma 50.4.5. punktu, ja divi vai vairāki Pretendenti būs 

iesnieguši piedāvājumus ar vienādu cenu, tad par uzvarētāju tiks atzīts 

Pretendents, kurš piedāvās visīsāko Preces piegādes termiņu. LLC 

“Sophimeda” preces piegāde termiņš: 14 darba dienas, 

Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle: 3-4 dienas no iespējamā līguma 

slēgšanas. 

9.3.11. Iepirkuma priekšmeta 15. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) prasība: kombinēta sastāva diegi, kas sastāv no 45% augstmolekulāra 

polietilēna un 55% PDS (polidiaksanona), piedāvā tikai no 

augstmolekulāra polietilēna; 

b) neatbilst izmēri un garumi - prasība 5.0mm*13 un 6.5*14.75, piedāvā 
4.5*14, 5.5*16.3 un 6.5*16.3. 

9.3.12. Iepirkuma priekšmeta 17. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) prasība: enkura materiāls –  uzsūcošs poly lactic acid (PLA), piedāvā 
biokompozīts; 

b) prasība - kombinēta sastāva diegs, kas sastāv no 45% augstmolekulāra 

polietilēna un 55%  polidiaksanona (PDS), piedāvā - augstmolekulārs; 

c) Prasība - izmēri: 2,9 mm, piedāvā 2.4 un 3mm. 

9.3.13. Iepirkuma priekšmeta 19. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) prasība: savietojams ar Smith&Nephew (vai ekvivalentiem) 4.0 mm un 

2.7 mm artroskopiem, piedāvā 5.0mm ar adapteriem; katalogā - 

adapteru izvēlē mūsu aparatūra nav norādīta. 

9.3.14. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un 

nolikuma 50.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt preču paraugus iepirkuma 
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priekšmeta 20. daļā: “artroskopijas gaismas vada adapteri” no katras 

pozīcijas 1 gab. (nesterils) 

9.3.15. Iepirkuma priekšmeta 21. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) nav norādīts kanules diametrs, prasība 21.5. punkts: savienojamu ar 

Smith&Nephew artroskopu - piedāvā savienojamu ar 2.daļā piedāvāto 

artroskopu, kurš pēc specifikācijas neatbilst prasībām; 

9.3.16. Iepirkuma priekšmeta 22. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) nav norādīts obturatora diametrs, uzrāda ka savienojams ar 21.daļā 
norādīto truokāru, bet truokārs pēc specifikācijas neatbilst prasībām ; 

9.3.17. Iepirkuma priekšmeta 23. daļā neatbilst šādi parametri: 

a) Prasība - rezekcijas platums 1,5 mm, piedāvā līdz 2.8mm, 
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums 

iepirkuma priekšmeta 2., 13. - 15., 17., 19., 21.- 23. daļā neatbilst tehnisko 

specifikāciju prasībām un piedāvājums netiek virzīts tālākai vērtēšanai. 

Balsojums: par – 5, pret – 0. 

24.07.2017. protokols Nr. 3 

9.4. LLC “Sophimeda” ir iesniegusi preču paraugu. Iepirkuma komisija iepazīstas ar 

aprobācijas rezultātiem un konstatē, ka iepirkuma priekšmeta 20. daļā neatbilst šādi 

parametri (pēc aprobācijas): punkts Nr. 1 - abi adapteri der tikai vienā pusē gaismas 

vadam - savienot ar artroskopu nav iespējams. 

9.5. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj, ka piedāvājums iepirkuma 

priekšmeta 20. daļā neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un piedāvājums netiek 

virzīts tālākai vērtēšanai. Balsojums: par – 3, pret – 0. 

 

9.6. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana. 
Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas netiek 

konstatētas. 

 

9.7. Lēmumu pieņemšana un izziņu pieprasīšana. 
Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentus, par pretendentiem kuriem būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo to kvalifikācija atbilst nolikumā norādītajām 

prasībām un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā: 
9.7.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 8503.08 EUR bez 

PVN. 

9.7.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 5648.00 EUR bez 

PVN. 

9.7.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa –Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 

8000.00 EUR bez PVN. 

9.7.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 

4320.00 EUR bez PVN. 

9.7.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 7436.28 EUR bez 

PVN. 

9.7.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – UAB “Ilsanta” filiāle par kopējo cenu 3150.00 EUR 

bez PVN. 

9.7.7. Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 5400.00 EUR bez 

PVN. 

9.7.8. Iepirkuma priekšmeta 8.daļa – SIA “Diu Med” par kopējo cenu 1420.00 EUR bez 

PVN. 

9.7.9. Iepirkuma priekšmeta 9.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 

14275.80 EUR bez PVN. 

9.7.10. Iepirkuma priekšmeta 10.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 259.56 EUR bez PVN. 
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9.7.11. Iepirkuma priekšmeta 11.daļa – LLC “Sophimeda” par kopējo cenu 4770.00 EUR 

bez PVN. 

9.7.12. Iepirkuma priekšmeta 12.daļa – LLC “Sophimeda” par kopējo cenu 290.00 EUR bez 

PVN. 

9.7.13. Iepirkuma priekšmeta 13.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 5775.00 EUR bez PVN. 

9.7.14. Iepirkuma priekšmeta 14.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 348.00 EUR bez PVN. 

9.7.15. Iepirkuma priekšmeta 15.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 9040.00 EUR bez PVN. 

9.7.16. Iepirkuma priekšmeta 16.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 4750.00 EUR bez PVN. 

9.7.17. Iepirkuma priekšmeta 17.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 4500.00 EUR bez PVN 

9.7.18. Iepirkuma priekšmeta 18.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo 

cenu 850.00 EUR bez PVN. 

9.7.19. Iepirkuma priekšmeta 19.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 899.46 EUR bez 

PVN. 

9.7.20. Iepirkuma priekšmeta 20.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 444.80 EUR bez 

PVN. 

9.7.21. Iepirkuma priekšmeta 21.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 877.92 EUR bez 

PVN. 

9.7.22. Iepirkuma priekšmeta 22.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 388.50 EUR bez 

PVN. 

9.7.23. Iepirkuma priekšmeta 23.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 1750.72 EUR bez 

PVN. 

Kopējā līguma summa 93 097.12 EUR bez PVN. 

9.8. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA “Artropulss”, Johnson&Johnson 

AB Latvijas filiāle, SIA “Diu Med”, UAB “Ilsanta” filiāle nav izslēdzama no 

iepirkuma procedūras, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – likums) 

42.panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA “Artropulss”, Johnson&Johnson AB 

Latvijas filiāle, SIA “Diu Med”, UAB “Ilsanta” filiāle nav neviens no šajā punktā 
minētajiem gadījumiem (skat. pielikumā izdruku no https://www.eis.gov.lv/). 

9.9. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu LLC 

“Sophimeda” nav attiecināmi likuma 42. pantā pirmajā un otrās daļas 2. punktā 
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 42. panta pirmajā un otrās daļas 2. punktā minētie 

gadījumi. Izziņa ir jāiesniedz par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 

12.07.2017. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 24.07.2017. 

10. LLC “Sophimeda” 31.07.2017. elektroniski ir atsūtījusi pieprasītās izziņas. Iepirkuma 

komisija iepazīstas ar tām un konstatē, ka atbilst likuma prasībām. 

 

11. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumus ar: 
11.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 8503.08 EUR bez 

PVN. 

11.1.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 5648.00 EUR bez 

PVN. 

11.1.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa –Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 

8000.00 EUR bez PVN. 

11.1.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 

4320.00 EUR bez PVN. 
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11.1.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 7436.28 EUR bez 

PVN. 

11.1.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – UAB “Ilsanta” filiāle par kopējo cenu 3150.00 EUR 

bez PVN. 

11.1.7. Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 5400.00 EUR bez 

PVN. 

11.1.8. Iepirkuma priekšmeta 8.daļa – SIA “Diu Med” par kopējo cenu 1420.00 EUR bez 

PVN. 

11.1.9. Iepirkuma priekšmeta 9.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 

14275.80 EUR bez PVN. 

11.1.10. Iepirkuma priekšmeta 10.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 259.56 EUR bez PVN. 

11.1.11. Iepirkuma priekšmeta 11.daļa – LLC “Sophimeda” par kopējo cenu 4770.00 

EUR bez PVN. 

11.1.12. Iepirkuma priekšmeta 12.daļa – LLC “Sophimeda” par kopējo cenu 290.00 EUR 

bez PVN. 

11.1.13. Iepirkuma priekšmeta 13.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 5775.00 EUR bez PVN. 

11.1.14. Iepirkuma priekšmeta 14.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 348.00 EUR bez PVN. 

11.1.15. Iepirkuma priekšmeta 15.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 9040.00 EUR bez PVN. 

11.1.16. Iepirkuma priekšmeta 16.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 4750.00 EUR bez PVN. 

11.1.17. Iepirkuma priekšmeta 17.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 4500.00 EUR bez PVN 

11.1.18. Iepirkuma priekšmeta 18.daļa – Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par 

kopējo cenu 850.00 EUR bez PVN. 

11.1.19. Iepirkuma priekšmeta 19.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 899.46 EUR 

bez PVN. 

11.1.20. Iepirkuma priekšmeta 20.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 444.80 EUR 

bez PVN. 

11.1.21. Iepirkuma priekšmeta 21.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 877.92 EUR 

bez PVN. 

11.1.22. Iepirkuma priekšmeta 22.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 388.50 EUR 

bez PVN. 

11.1.23. Iepirkuma priekšmeta 23.daļa – SIA “Artropulss” par kopējo cenu 1750.72 EUR 

bez PVN. 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

 

Komisijas locekļi:    ___________________ U. Zariņš  

 

    ___________________ Z. Liepiņa 


