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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Atklāta konkursa  

„Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1K – ERAF 

 

 

ZIŅOJUMS 

 
 

2017. gada 18.oktobrī, 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 17/09/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 12. septembra rīkojumu Nr. 01-

6/106 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle 

Inese Rantiņa, komisijas locekļi: galvenais ārsts Uģis Zariņš, finanšu ekonomiste Ieva 

Kļaviņa, energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, 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. 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. 
 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 23.oktobrim 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. 29.09.2017. elektroniski ir saņemti jautājumi par nolikumu. Iepirkuma komisija iepazīstas 

ar jautājumiem un sniedz atbildi uz tiem, publicējot to Slimnīcas mājas lapā un nosūtot 

pretendentam. 
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8. 13.10.2017. ir saņemta vēstule no Iepirkuma uzraudzības biroja, ka Siemens Healthcare Oy 

Latvijas filiāle ir iesniegusi iesniegumu par VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīca” rīkotā konkursa „Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju 

sistēmas piegāde” (id. Nr. VSIA TOS 2017/1K - ERAF), turpmāk tekstā – Konkurss, 

nolikumu (skat. pielikumā Nr. 1). 

 

9. Iepirkuma komisija iepazīstas ar iesniegumu un vienbalsīgi balsojot par, nolemj veikt 

grozījumus tehniskajās specifikācijās un pārtraukt Konkursu. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  __________________ I. Rantiņa 

 

Komisijas locekļi:      ___________________ U. Zariņš 

 

___________________ I. Kļaviņa  

 

___________________ D. Kalniņš  

 

___________________ Z. Liepiņa 


