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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  

„Augšstilba kaula proksimālu lūzumu intramedullāras osteosintēzes sistēmas piegāde”, 

 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/15K 

 

ZIŅOJUMS 

 

2017. gada 19. septembrī, 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. 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un 

Pasūtītāja mājas lapā -24/08/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2017. gada 21. augusta rīkojumu Nr. 01-

6/96 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle 

Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - galvenais ārsts Uģis Zariņš, 

komisijas locekļi - 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. 

 

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 14.septembrim 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 14.septembrī, plkst. 11:00, VSIA 

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

zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā. 
 

7. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena: 

Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvātā cena bez PVN 

1.  SIA „Interlux”, reģ. nr.40003793189, Noliktavu iela 9, 

Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 

106 680.00 

2.  Syntrade OY, reģ. nr. 2532909-9, Sipoonranta 10 B 1, 

FI-01120, Vasterskog, Somija 

94 903.94 
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8. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līgumcena (19.09.2017. Protokols nr. 2): 

8.1. Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaude. 
8.1.1. nolikuma 18. līdz 28. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, 

ka 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 . 

Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu pārbaudi un konstatē, ka: 

8.3.1. SIA “Interlux” Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 42. - 44. punktā 
izvirzītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma komisija, 

vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā 
„Finanšu piedāvājuma pārbaude”. Balsojums: par - 5, pret – 0. 

8.3.2. Syntrade OY Tehniskais piedāvājums neatbilst šādām nolikuma Tehniskajās 

specifikācijās izvirzītajām prasībām: 

a) piedāvāto implantu materiāls titāna sakausējums, prasība - nerūsējošais 

tērauds (ortinox vai līdzvērtīgs) (Tehnisko specifikāciju (turpmāk – TS) 

punkts Nr. 1.); 

b) piedāvāto stieņu garumi proksimāliem lūzumiem ir 170mm, prasība - 180mm 

(TS punkts Nr.2.1.); 

c) piedāvāto stieņu garumi kombinētiem lūzumiem ir 300-460mm, prasība - 

280-460mm (TS punkts Nr.2.2.); 

d) piedāvāto stieņa proksimālā gala diametrs ir 17mm, prasība - 15,5mm (TS 

punkts Nr.3.); 

e) piedāvātās proksimālās fiksācijas “lag” skrūves atveres leņķi ir 125, 130, 135 

grādi, prasība - 120, 125, 130 grādi. (TS punkts Nr.4.); 

f) piedāvātais M-L “valgus” izliekums ir 6 grādi, prasība 4 grādi (TS punkts 

Nr.6.); 

g) piedāvāto kombinēto lūzumu stieņu izliekums (anterocurvature) ir 1,5m, 

prasība - 2m (TS punkts Nr.7.); 

h) piedāvāto “Lag” skrūves diametrs ir 11mm, prasība - 10,5mm, pretrotācijas 

fiksācijas iespēja ir ik pēc 360 grādiem, prasība - 90 grādiem (TS punkts 

Nr.8.); 

i) piedāvāto “Lag” skrūves fiksatorā nav iestrādāts plastikāta pretrotācijas 

elements (TS punkts Nr.9.); 

j) Finanšu piedāvājuma 2.1 punktā atbilstoši Tehniskā piedāvājuma 

1. pielikumam cena uzrādīta tikai vienam no osteosintēzes sistēmas 

komponentiem un šis komponents (235 mm garuma stienis) nav iekļauts 

tehniskajā piedāvājumā; 
k) Finanšu piedāvājuma 2.2. punktā norādītais stienis ar kodu 456.325S nav 

atrodams Tehniskā piedāvājuma 1.pielikumā. Cena uzrādīta tikai vienam no 

komponentiem, nevis osteosintēzes sistēmai. 
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Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums netiek virzīt 
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. Balsojums: par - 5, 

pret – 0. 

 

8.4. Pretendentu Finanšu piedāvājumu pārbaude. 
Iepirkuma komisija uzsāk SIA “Interlux” Finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

8.4.1. pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas netiek konstatētas. 

8.4.2. pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts – nekonstatē. 
 

8.5. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana. 
8.5.1. Iepirkuma komisija nolēma atzīt SIA „Interlux” par pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst 

Nolikumā norādītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais. Balsojums: par 

- 5, pret – 0. 

8.5.2. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA 

„Interlux” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras, saskaņā ar PIL 42. panta 

nosacījumiem, un konstatē, ka SIA „Interlux” nav neviens no šajā punktā 
minētajiem gadījumiem. 

8.5.3. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Interlux” par kopējo summu 

106 680.00 EUR bez PVN. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ___________________ U. Zariņš  

 

Komisijas locekļi:    ___________________ I. Buša 

 

   ___________________ S. Bringa 

 

        ___________________ Z. Liepiņa  

 


