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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

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

 

Atklāta konkursa  

„Sterilo un nesterilo cimdu piegāde”,  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/19K 

 

ZIŅOJUMS 

 
 

2017. gada 06.decembrī, Rīgā, Duntes ielā 22 

 

 

1. Pasūtītājs:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 

reģistrācijas Nr. 40003410729 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
02/10/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 01-

6/110 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle 

Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece - ķirurģisko operāciju nodaļas 

vadītāja Ilga Bulāne, komisijas locekļi: galvenais ārsts Uģis Zariņš, galvenā māsa Ilze Neparte, 

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 attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 
 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 24. 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. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017. gada 24. oktobrī, plkst. 11.00, VSIA 

„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču zālē, 
Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā. 
 

8. Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena: 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Iepirkuma priekšmeta daļa 

I II III IV V VI 

1. SIA “Sentios” 28576.00 28576.00 43246.00 1332.00 10811.50 10811.50 
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Nr. 

p.k. 

Pretendents Iepirkuma priekšmeta daļa 

I II III IV V VI 

2. SIA "Mediq 

Latvija" 

- - 17174.84 606.06 6625.91 3552.35 

3. SIA „Magnum 

Medical” 

19927.30 3020.22 - - - - 

4. SIA „TZMO 

Latvija” 

7478.88 - 17730.86 572.76 5019.63 3675.91 

5. SIA “CONSUMO” - - 18225.10 869.13 - 4231.93 

6. SIA „Santaks” - - 30890.00 999.00 9267.00 4633.50 

7. SIA „B.Braun 

Medical” 

14243.35 - - - 6641.35 - 

8. SIA “HEACO 

Baltic” 

- - 13776.94 - 6332.45 3459.68 

9. SIA „OneMed” - - 24588.44 609.39 7490.83 4386.38 

10. SIA „A.Medical” 11162.50 - 16062.80 699.30 7722.50 4633.50 

11. SIA “GenMedica 

Baltic” 

- - 55293.10 812.52 - 6579.57 

12. SIA „DM 

Premium” 

- - 24959.12 809.19 8448.42 4926.96 

13. SIA „MEDILINK” 17860.00 3337.00 22858.60 - 10039.25 6795.80 

 

9. Pretendentu nosaukumi, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena: 
08.11.2017. Protokols nr. 4 

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

nolikuma 17. līdz 25. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka 

visu pretendentu piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām. 

9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka 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 pretendenta Atlases dokumenti atbilst nolikuma 37.-

41. punktā izvirzītajām prasībām. 

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

– 0. 

9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu pārbaude. 
9.4. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 55.3.punktu, nolemj lūgt 

iesniegt preču paraugus: 

9.4.1. SIA „B.Braun Medical”: 
a) iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Sterili nepūderēti lateksa ķirurģiskie cimdi”: 

9.4.1.a.1. 6½ izmērs: 10 pāri; 
9.4.1.a.2. 7 izmērs: 20 pāri; 
9.4.1.a.3. 7 ½ izmērs: 10 pāri; 
9.4.1.a.4. 8 izmērs: 20 pāri; 
9.4.1.a.5. 8 ½ izmērs: 20 pāri; 
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9.4.1.a.6. 9 izmērs: 4 pāri. 
9.4.2. SIA “HEACO Baltic”: 

a) iepirkuma priekšmeta 3.daļā “Nesterili nepūderēti vienreizlietojami lateksa 

medicīniskie izmeklēšanas cimdi”: 

9.4.2.a.1. norādīt vietu (lpp.) tipogrāfiski drukātā ražotāja brošūrā, kur ir norādīts, ka 

prece, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.2.19. punktam, atbilst ISO 

10993-10 standarta testam vai alternatīvai. Ja nav norādīts brošūrā, iesniegt 

ražotāja apliecinājumu par atbilstību ISO 10993-10 standarta testam vai 

alternatīvai. 

9.4.2.a.2. ja prece atbilst augstāk minētajam parametram, tad lūdzam iesniegt preču 

paraugus no katra izmēra (S, M, L) - 100 gab. (nepieciešamības gadījumā 
lūdzu izrakstīt preču pavadzīmi – rēķinu). 

9.5. SIA "Mediq Latvija": 
a) iepirkuma priekšmeta 4.daļā “Nesterili nepūderēti vienreizlietojami vinila 

medicīniskie izmeklēšanas cimdi”: 

9.5.1.a.1. norādīt vietu (lpp.) tipogrāfiski drukātā ražotāja brošūrā, kur ir norādīts, ka 

prece, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.2.13. punktam, atbilst EN 374. 

Ja nav norādīts brošūrā, iesniegt ražotāja apliecinājumu par atbilstību EN 

374. 

9.5.1.a.2. ja prece atbilst augstāk minētajam parametram, tad lūdzam iesniegt preču 

paraugus no katra izmēra (S, M,L) - 100 gab. (nepieciešamības gadījumā 
lūdzu izrakstīt preču pavadzīmi – rēķinu). 

b) iepirkuma priekšmeta 5.daļā “Nesterili nepūderēti vienreizlietojami nitrila 

medicīniskie izmeklēšanas cimdi”: 

9.5.1.b.1. norādīt vietu (lpp.) tipogrāfiski drukātā ražotāja brošūrā, kur ir norādīts 

cimdu platums un biezums. Ja nav norādīt brošūrā, iesniegt ražotāja 

apliecinājumu par piedāvājumā norādītajiem parametriem. 

c) iepirkuma priekšmeta 6.daļā “Nesterili nepūderēti vienreizlietojami nitrila 

medicīniskie izmeklēšanas cimdi”: 

9.5.1.c.1. norādīt vietu (lpp.) tipogrāfiski drukātā ražotāja brošūrā, kur ir norādīts, ka 

prece, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.2.13. punktam, atbilst EN 374. 

Ja nav norādīts brošūrā, iesniegt ražotāja apliecinājumu par atbilstību EN 

374. 

9.5.1.c.2. ja prece atbilst augstāk minētajam parametram, tad lūdzam iesniegt preču 

paraugus no katra izmēra (S, M,L) - 100 gab. (nepieciešamības gadījumā 
lūdzu izrakstīt preču pavadzīmi – rēķinu). 

9.6. Preču paraugi jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja nepieciešams ilgāks laiks, tad 

jāinformē rakstiski par to iepirkumu komisija. Preču paraugiem jābūt lietojamiem 

ķirurģiskās operācijas laikā. 
10. 14.11.2017. Protokols nr. 5 

10.1. Iepirkuma komisija ir saņēmusi preču paraugus no SIA "Mediq Latvija" un papildus 

informāciju. Iepirkuma priekšmeta 5.daļā konstatē, ka informatīvajā materiālā cimdu 

biezums ir 0,05-0,08mmm, prasīto 0,14mm ±0,02mm vietā. Iepirkuma komisija 

konstatē, ka piedāvājums neatbilst iepirkuma priekšmeta 5.daļā Tehnisko specifikāciju 

3.2.10. punktam. Iesniegtie preču paraugi netika izmantoti un tiks atdoti atpakaļ 
pretendentam. 

10.2. Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 55.3.punktu, nolemj iepirkuma priekšmeta 

5.daļā lūgt iesniegt preču paraugus nākošajam pretendentam ar zemāko cenu - SIA 

„B.Braun Medical”: 

10.2.1. “S” izmērs: 10 pāri; 
10.2.2. “M” izmērs: 10 pāri; 
10.2.3. “L” izmērs: 5 pāri. 
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11. 06.12.2017. Protokols nr. 6: 

11.1. SIA “Sentios”: 
11.1.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka nav pievienots neviens preču informatīvs 

buklets. Ņemot vērā, ka piedāvājumi ir augstāko cenu, administratīvo resursu 

samazināšanas nolūkā, iepirkuma komisija nolemj nejautāt papildus informāciju 

no pretendenta. 

11.2. SIA “Mediq Latvija”: 
11.2.1. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - neatbilst cimdu biezums: (plauksta) 0,11±0.03, 

(pirksti) 0,12±0.03  (prasām dubults 0,27±0.01); platums 84-105±4; nav norādes 

par atbilstību EN 374. Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka 

piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un 

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

11.2.2. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – pēc aprobācijas: piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.2.3. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – pēc papildus informācijas saņemšanas: 

informatīvajā materiālā cimdu biezums ir 0,05-0,08mmm, prasīto 0,14mm 

±0,02mm vietā. Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums neatbilst 

iepirkuma priekšmeta 5.daļā Tehnisko specifikāciju 3.2.10. punktam. Iesniegtie 

preču paraugi netika izmantoti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam Balsojums: 

par – 5, pret – 0. 

11.2.4. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – pēc aprobācijas: piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.3. SIA “Magnum Medical”: 
11.3.1. Iepirkuma priekšmeta1.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

11.3.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

11.4. SIA „TZMO Latvija”: 
11.4.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā – neatbilst cimdu garums 260-280 

(prasām 285 vidēji); cimdu biezums 0,19±0.02 (prasām ne mazāk kā 0.20). 

Firmas datu lapā nav informācijas par: ISO 10993-10. Iepirkuma komisija 

vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā 
neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0; 

11.4.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā – neatbilst cimdu biezums: (plauksta) 

0,20, (pirksti) 0,24 dubults - (prasām dubults 0,27±0.01). Iepirkuma komisija 

vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā 
neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0; 

11.4.3. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā – neatbilst cimdu biezums: dubults 

(plauksta) 0,10, (pirksti) 0,12 - (prasām vienai kārtai ne mazāk kā 0,08). 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma 

priekšmeta 4.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt 
vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0; 

11.4.4. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā – neatbilst cimda garums: 265 (prasām 

295). Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums 

iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj 

nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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11.4.5. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – neatbilst cimdu biezums: (plauksta, 

pirksti) 0,10 dubults 54lpp.,  (plauksta) 0,10 dubults 58lpp. - (prasām 0,14 ±0.02 

dubults). Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums 

iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj 

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

11.5. SIA „Consumo”: 
11.5.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā – neatbilst cimdu biezums: katalogā - 

(plauksta, pirksti) 0,25 ±0.03, piedāvājumā -0,14±0.01- (prasām dubults 

0,27±0.01). 

11.5.2. Nav norādes par AQL. Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka 

piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un 

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

11.5.3. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

11.5.4. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – neatbilst cimdu biezums: katalogā - 
(plauksta 0,10, pirksti 0,11), (prasām dubults 0,14±0.02). Iepirkuma komisija 

vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā 
neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.6.  SIA “Santaks”: 
11.6.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka iepirkuma priekšmeta 3. – 6.daļā 

informatīvajā materiālā nav norādes par cimdu platumu un biezumu. Ņemot 

vērā, ka piedāvājumi ir augstāko cenu, administratīvo resursu samazināšanas 

nolūkā, iepirkuma komisija nolemj nejautāt papildus informāciju no pretendenta. 

11.7. SIA „B.Braun Medical”: 
11.7.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā – pēc aprobācijas: mazāk elastīgi, 

izturīgi, sajūtās plānāki, pirksti par garu- veido rezervuārus pirkstu galos, 

iepakojums: trausls, bieži plīst, ne pa atvēršanas līniju - nevar nodrošināt sterilus 

apstākļus cimdu iepakojuma atvēršanas/ izņemšanas brīdī. Iepirkuma komisija 

vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā 
neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.7.2. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā atbilst tehniskām specifikācijām un 

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

11.8. SIA “HEACO Baltic”: 
11.8.1. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – pēc aprobācijas: piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.8.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā – cimdu biezums: plauksta diviem 

slāņiem 0,16 - (prasām vienam 0,14±0.02); Firmas datu lapā nav informācijas 

AQL; Firmas datu lapā nav informācijas par ISO 10993-10. Iepirkuma komisija 

vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā 
neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.8.3. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – cimdu biezums: plauksta 0,16- 0,18 

diviem slāņiem - (prasām 0,14±0.02 dubults); Firmas datu lapā nav informācijas 

par ISO 10993-10. Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka 

piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un 

nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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11.9. SIA “OneMed”: 
11.9.1. Iepirkuma priekšmeta 3., 4., 5. un 6.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.10. SIA “A. Medical”: 
11.10.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā – cimdu biezums:188-0,191mm  

(prasām plaukstai ne mazāk kā 0.20). Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, 

nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst tehniskām 

specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 

5, pret – 0. 

11.10.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā – cimdu biezums: plauksta 0,09 viena 

kārta - (prasām dubults 0,27±0.01). Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, 

nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst tehniskām 

specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 

5, pret – 0. 

11.10.3. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā – cimdu biezums: plauksta 0, 06 - 

(prasām ne mazāk kā 0.08). Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka 

piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un 

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

11.10.4. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā – nav norādes par cimdu platumu. 

Ņemot vērā, ka piedāvājums ir ar 6. zemāko cenu, administratīvo resursu 

samazināšanas nolūkā, iepirkuma komisija nolemj nejautāt papildus informāciju 

no pretendenta. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.10.5. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – nav norādes par cimdu platumu. 

Ņemot vērā, ka piedāvājums ir ar 6. zemāko cenu, administratīvo resursu 

samazināšanas nolūkā, iepirkuma komisija nolemj nejautāt papildus informāciju 

no pretendenta. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.11. SIA “GanMedica Baltic”: 
11.11.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā – cimdu biezums: plauksta 0,27±0.02 

viena kārta - (prasām dubults 0,27±0.01); cimdu garums 290 (prasām 240); 

Firmas datu lapā nav informācijas par ISO 10993-10, EN 374; AQL. Iepirkuma 

komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 

3.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.11.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā – firmas datu lapā nav informācijas 

par ISO 10993-10, EN 374, ASTMF 1671. Ņemot vērā,  ka piedāvājums ir ar 6. 

zemāko cenu, administratīvo resursu samazināšanas nolūkā, iepirkuma komisija 

nolemj nejautāt papildus informāciju no pretendenta. Balsojums: par – 5, pret – 

0. 

11.11.3. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – firmas datu lapā nav informācijas 

par ISO 10993-10, ASTMF 1671. Ņemot vērā,  ka piedāvājums ir ar 9. zemāko 

cenu, administratīvo resursu samazināšanas nolūkā, iepirkuma komisija nolemj 

nejautāt papildus informāciju no pretendenta. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.12. SIA “DM Premium”: 
11.12.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā – cimdu biezums: (plauksta 0,15) 

(pirksti 0,18) viena kārta - (prasām dubults 0,27±0.01); Firmas datu lapā nav 

informācijas par EN 374. Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka 

piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un 

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

11.12.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā – firmas datu lapā nav informācijas 

par EN 374. Ņemot vērā,  ka piedāvājums ir ar 5. zemāko cenu, administratīvo 

resursu samazināšanas nolūkā, iepirkuma komisija nolemj nejautāt papildus 

informāciju no pretendenta. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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11.12.3. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā – piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.12.4. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.13. SIA “Medilink”: 
11.13.1. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā – cimdu biezums piedāvājumā 

0.19±0.02, bukletā  0.17±0.02 (prasām ne mazāk kā 0,20). Iepirkuma komisija 

vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā 
neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā 
posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.13.2. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā – piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.13.3. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

11.13.4. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā – cimdu biezums  plauksta 0.08 

(prasām vienam 0,14±0.02); cimdu garums 290 (prasām vidēji 295mm). 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, nolēma, ka piedāvājums iepirkuma 

priekšmeta 5.daļā neatbilst tehniskām specifikācijām un nolemj nevirzīt 
vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

11.13.5. piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā – cimdu biezums  plauksta  vienam 

0,14±0.03 (prasām dubults 0,14±0.02). Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot, 

nolēma, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst tehniskām 

specifikācijām un nolemj nevirzīt vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 

5, pret – 0. 

 

11.14. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana. 
11.14.1. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas 

netiek konstatētas. 

 

11.15. Lēmumu pieņemšana un izziņu pieprasīšana. 
11.16. Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentus, par pretendentiem kuru 

piedāvājumi būtu atzīstami par saimnieciski visizdevīgākajiem, jo to kvalifikācija atbilst 

nolikumā norādītajām prasībām un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā 
iepirkuma priekšmeta daļā: 

11.16.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 

19 927.30 EUR bez PVN. 

11.16.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 

3 020.22 EUR bez PVN.. 

11.16.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – SIA “HEACO Baltic” par kopējo cenu 13 776.94 

EUR bez PVN. 

11.16.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 606.06 

EUR bez PVN. 

11.16.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 6641.35 

EUR bez PVN. 

11.16.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 3552.35 

EUR bez PVN. 

Kopējā līguma summa 47 524.22 EUR bez PVN. 

11.17. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA “Magnum Medical”, SIA 

“HEACO Baltic”, SIA “B.Braun Medical” un SIA “Mediq Lavtija” nav izslēdzama no 
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iepirkuma procedūras (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 24.10.2017. un uz 

lēmuma pieņemšanas dienu 06.12.2017.), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk 

tekstā – likums) 42.panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA “HEACO Baltic”, nav 

neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

11.18. SIA “B.Braun Medical” piedāvājuma 6.-11. lpp. ir iesniedzis attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendenta valdes vai padomes locekļi, 
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neatbilst PIL 42.panta (1) daļai un (2) daļas 

2.punktā noteiktiem izslēgšanas nosacījumiem. 

11.19. Saskaņā ar 01.03.2017. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 42.pantu, 10 

(desmit) darba dienu laikā lūdz SIA "Magnum Medical" un SIA "Mediq Latvija" iesniegt 

attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendenta valdes vai 

padomes locekļi, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neatbilst PIL 42.panta (1) daļai un 

(2) daļas 2.punktā noteiktiem izslēgšanas nosacījumiem. 

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai 

dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

 

12. 06.12.2017. SIA “Magnum Medical” un SIA “Mediq Latvija” iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņas, kas apliecina, ka pretendenta valdes vai padomes locekļi, pārstāvēttiesīgā 
persona vai prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, neatbilst PIL 42.panta (1) daļai un (2) daļas 2.punktā noteiktiem izslēgšanas 

nosacījumiem. 

 

13. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumus ar: 
13.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 19 927.30 EUR 

bez PVN. 

13.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 3 020.22 EUR 

bez PVN. 

13.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – SIA “HEACO Baltic” par kopējo cenu 13 776.94 EUR bez 

PVN. 

13.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 606.06 EUR bez 

PVN. 

13.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 6641.35 EUR 

bez PVN. 

13.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 3552.35 EUR bez 

PVN. 

Kopējā līguma summa 47 524.22 EUR bez PVN. 

 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece:  ___________________ I. Bulāne 

 

Komisijas locekļi:    ___________________ I. Neparte 

 

   ___________________ Z. Liepiņa 


