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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

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

 

Atklāta konkursa  

“Vispārējo ķirurģisko instrumentu klāsta atjaunošana”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/18K 

 

ZIŅOJUMS 

 
 

2017. gada 21.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 
25/09/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 20. septembra rīkojumu Nr. 01-6/109 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece - centralizētās sterilizācijas un sterilo 

materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un 

sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, ķirurģisko operāciju nodaļas 

vadītāja Ilga Bulāne, 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. gada17. 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 17. 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 skat. pielikumā. 
 

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

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena: 
14.11.2017. Protokols nr. 2 
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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 56.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt 

preču paraugus: 

9.4.1. SIA „Arbor Medical Korporācija”: 
a) iepirkuma priekšmeta 71.daļā “Zondes” 1.pozīcijā “Atsauce Aesculap BN 036 R 

vai analogs”. 

9.4.2. SIA “A.MEDICAL”: 
a) iepirkuma priekšmeta 36.daļā “Āķi, retraktori”: 

9.4.2.a.1. 5.pozīcijā “Atsauce Aesculap BT 179 R vai analogs” – 1 gab. 

(iepakojums pie preču pārbaudes netiks atvērts). 

9.4.2.a.2. 10.pozīcijā “Atsauce Aesculap BT 369 R vai analogs” – 1 gab. 

(iepakojums pie preču pārbaudes netiks atvērts). 

9.4.2.a.3. 12.pozīcija “Atsauce Aesculap BV 085 R vai analogs” – 1 gab. 

(iepakojums pie preču pārbaudes netiks atvērts). 

b) iepirkuma priekšmeta 45.daļā “Bipolārās koagulācijas pincetes ar nelīpošajiem 

galiem (non-stick)” – pēc izvēles jebkuru pozīciju, 1 gab. aprobācijai (operācijā). 
c) iepirkuma priekšmeta 56.daļā “Kalti, osteotomi spinālajām operācijām” 1.pozīcijā 

“Atsauce Aesculap DO 750 R vai analogs” – 1 gab. 

d) iepirkuma priekšmeta 65.daļā “Asinsvadu spailes”: 

9.4.2.d.1. 4.pozīcijā “Atsauce Aesculap BH 111 R vai analogs” – 1 gab. 

9.4.2.d.2. 7.pozīcija “Atsauce Aesculap BH 207 R vai analogs” – 1 gab. 

9.4.2.d.3. 11.pozīcija “Atsauce Aesculap BH 642 R vai analogs” – 1 gab. 

9.4.2.d.4. 14.pozīcija “Atsauce Aesculap FD 560 R vai analogs” – 1 gab. 

Pēc preču aprobācijas, paraugi tiks atdoti atpakaļ (izņemot iepirkuma priekšmeta 45.daļā). 
Nepieciešamības gadījumā lūdzu izrakstīt preču pavadzīmi – rēķinu. 

9.4.3. SIA “Artropulss”: 
a) iepirkuma priekšmeta 30.daļā “Mazie āķīši rokas osteosintēzēm” – 1 gab. 

b) iepirkuma priekšmeta 49.daļā “Raspatori, elevatori”: 

9.4.3.b.1. 2. pozīcijā “Atsauce Aesculap OL 165 R vai analogs” – 1 gab. 

9.4.3.b.2. 3. pozīcijā norādīt materiālu no kā ir izgatavots rokturis. 

Pēc preces aprobācijas, paraugs tiks atdots atpakaļ. 
9.4.4. SIA “Medeksperts”: 

iepirkuma priekšmeta 27.daļā “Adatturi”: 

a) 2. pozīcija “Atsauce Aesculap BM 022 R vai analogs” – 1 gab. 

b) 5.pozīcija “Atsauce Aesculap BM 236 R vai analogs” – 1gab. 

9.5. Pēc preces aprobācijas, paraugs tiks atdots atpakaļ. 
10. 13.12.2017. Protokols nr. 3. Iepirkuma komisija turpina Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu: 

10.1.1. SIA „Artropulss”: 
a) iepirkuma priekšmeta 27.daļā 6.pozīcijā neatbilst, jo gali ir pārāk rupji - oriģinālam 

1mm attālumā no gala vienas saspiedējdaļas izmēri ir 1,71 x 1,43mm, bet 



 3 

piedāvātajam adatturim ir 2,11 x 1,94mm. Tā kā adatturis tiek izmantots smadzeņu 

cietā apvalka sašūšanai, tā galam ir jābūt smalkam un  minētais adatturis tam 

neatbilst. 

b) iepirkuma priekšmeta 61.daļā 2.pozīcijā neatbilst, jo nav atdure rokai. 

c) iepirkuma priekšmeta 65.daļā 6.pozīcijā neatbilst, jo piedāvātas taisnās Krila 

(moskīta) asinsvadu spailes prasīto liekto vietā. 
d) iepirkuma priekšmeta 71.daļā 1.pozīcijā neatbilst, jo galviņas diametrs ir 2,0 prasītā 

2,5mm vietā. 
Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27., 61., 65. un 71.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

e) Iepirkuma priekšmeta 30., 31., 32., 36., 37., 39., 44., 48., 49., 50., 52., 56., 58., 59., 

60., 62., 63., 66.,67.,68. atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un vienbalsīgi 

balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

10.1.2. SIA „B.Braun Medical”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 26., 27., 36., 37., 38., 49., 50., 56., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 

66., 67., 70., 71., 72. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un vienbalsīgi 

balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

10.1.3. Johnson&johnson AB Latvijas filiāle: 
a) Iepirkuma priekšmeta 42. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

10.1.4. SIA “A.Medical”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 30., 36., 45., 49., 56., 60., 62., 63., 65.,  67., 68., 70., 72., 73. 

daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) iepirkuma priekšmeta 61.daļā 2.pozīcijā neatbilst, jo nav atdure rokai, 8.pozīcijā - 
tika prasīts vienlaidus metāls nevis atsevišķi ieliktnīši. 

c) iepirkuma priekšmeta 66.daļā 1.-4.pozīcijā neatbilst, jo darba garums prasīto 

180mm vietā ir 110mm. 

d) iepirkuma priekšmeta 71.daļā 1.pozīcijā neatbilst, jo galviņas diametrs ir 2,0 prasītā 
2,5mm vietā. 

Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61., 66. un 71.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

10.1.5. Syntrade OY: 
a) Iepirkuma priekšmeta 1-12., 28., 34., 53., 64. daļa atbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par 

– 5, pret – 0. 

10.1.6. SIA “R.A.L.: 
a) Iepirkuma priekšmeta 24., 29. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

10.1.7. SIA “NMS Elpa”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 33., 41., 54. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

10.1.8. SIA “Medasistents”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 13. – 19. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

10.1.9. SIA “Scanmed”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 31., 40., 46., 55., 62., 63.daļa atbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par 

– 5, pret – 0. 

b) iepirkuma priekšmeta 27.daļā 7.pozīcijā neatbilst, jo prasīts bez padziļinājuma 

adatai, dotajam paraugam ir padziļinājums. 
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c) iepirkuma priekšmeta 61.daļā 1.pozīcijā neatbilst, jo knaiblēm ir jābūt liektām, 

6.pozīcijā neatbilst, jo nav atdure rokai, 7.pozīcija neatbilst, jo prasītas tika knaibles 

ar dubulto locīklu un atdurēm pirkstiem, 9.pozīcija neatbilst, jo galiņa diam. ir 

2mm prasīto 4,5mm vietā. 
d) iepirkuma priekšmeta 27., 65.daļā 14.pozīcijā neatbilst, jo ir 5/9 prasīto 4/6mm 

vietā, 15.pozīcija neatbilst, jo plakanknaibļu vietā piedāvātas stiepļu knaibles. 

Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 61. un 65.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

10.1.10. SIA “Medeksperts”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 45., 63. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām un 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) iepirkuma priekšmeta 27. daļā 2.pozīcijā neatbilst, jo gali ir pārāk rupji - oriģinālam 

1mm attālumā no gala vienas saspiedējdaļas izmēri ir 1,71 x 1,43mm, bet 

piedāvātajam adatturim ir 2,4 x 2,75mm. Tā kā adatturis tiek izmantots smadzeņu 

cietā apvalka sašūšanai, tā galam ir jābūt smalkam un  minētais adatturis tam 

neatbilst. 

c) iepirkuma priekšmeta 61.daļā 7.pozīcijā neatbilst, jo prasīts bija listons, liektais, 

piedāvā taisnu. 

d) iepirkuma priekšmeta 62.daļā 14.pozīcijā neatbilst, jo robotai bija jābūt tikai gala 

maliņai nevis visam riņķītim galā. 
e) iepirkuma priekšmeta 65.daļā 17.pozīcijā neatbilst, jo tika prasīts liektais turētājs, 

bet uzrādīts ir taisnais, 18.pozīcijā neatbilst, jo tika prasīts uz sāniem liektais 

turētājs, bet uzrādīts ir uz augšu uzliektais. 

Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27., 61., 62. un 65.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

10.1.11. SIA “Arbor Medical Korporācija”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 31., 44., 50., 63., 71., 72.  daļa atbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par 

– 5, pret – 0. 

b) iepirkuma priekšmeta 26.daļā 1. un 2.pozīcijā neatbilst, jo prasīta trulā (BM806), 

bet kods ir asajai adatai 

c) iepirkuma priekšmeta 27.daļā 3. pozīcijā neatbilst, jo 140mm un ir prasīts parastais 

adatturis nevis ar karbīda ieliktnīti, 7.pozīcijā neatbilst, jo prasīts bez padziļinājuma 

adatai, dotajam paraugam ir padziļinājums. 

d) iepirkuma priekšmeta 48.daļā 1. pozīcijā neatbilst, jo 200mm prasīto 195mm vietā, 
7.pozīcijā neatbilst, jo oriģinālam noapaļoti stūri, piedāvātajam asi. 

Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27., 61., 62. un 65.daļā neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām un vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

10.1.12. SIA “Interlux”: 
a) Iepirkuma priekšmeta 20.-22., 25., 45. daļa atbilst tehnisko specifikāciju prasībām 

un vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai tālāk. Balsojums: par – 5, pret – 

0. 

 

10.2. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana. 
10.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas 

netiek konstatētas. 

 

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

piedāvājumi būtu atzīstami par saimnieciski visizdevīgākajiem, jo to kvalifikācija atbilst 
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nolikumā norādītajām prasībām un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma 

priekšmeta daļā: 
1.daļa - Syntrade OY par summu 1589,18 

2.daļa - Syntrade OY par summu 1431,18  

3.daļa  - Syntrade OY par summu 1314,27  

4.daļa - Syntrade OY par summu 599,54  

5.daļa - Syntrade OY par summu 633,98  

6.daļa - Syntrade OY par summu 1143,67 

7.daļa - Syntrade OY par summu 885,07  

8.daļa  - Syntrade OY par summu 3894,36 

9.daļa  - Syntrade OY par summu 14936,69 

10.daļa - Syntrade OY par summu 1915,78 

11.daļa  - Syntrade OY par summu 3399,65 

12.daļa  - Syntrade OY par summu 5472,95 

13.daļa  - SIA “Medasistents” par summu 1011,54 

14.daļa - SIA “Medasistents” par summu 959,63 

15.daļa - SIA “Medasistents” par summu 880,83 

16.daļa  - SIA “Medasistents” par summu 915,79 

17.daļa - SIA “Medasistents” par summu 516,15 

18.daļa - SIA “Medasistents” par summu 347,86 

19.daļa - SIA “Medasistents” par summu 197,50 

20.daļa - SIA “Interlux” par summu 4320,-  

21.daļa - SIA “Interlux” par summu 2290,62 

22.daļa - SIA “Interlux” par summu 15906,12 

23.daļa  - pretendentu nav   

24.daļa - SIA “R.A.L.” par summu 2756,74  

25.daļa – SIA “Interlux” par summu 430,-  

26.daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu 41,- 

27 daļa  -SIA “B.Braun Medical” par summu 2218,29 

28 daļa   - Syntrade OY ar summu 316,51 

29 daļa  - SIA “R.A.L.” ar summu 100,00  

30 daļa   - SIA “Artropulss” par summu 716,- 

31 daļa   - SIA “Artropulss” par summu 716,- 

32 daļa   - SIA “Artropulss” - par summu 1178,68 

33 daļa   - SIA “NMS Elpa” par summu 600,- 

34 daļa   - Syntrade OY par summu 1159,46 

35 daļa   - nav pretendentu   

36 daļa   - SIA “A.Medical” par summu 1222,69 

37 daļa   - SIA “B.Braun Medical” ar summu 5370,00 

38 daļa   - SIA “B.Braun Medical” par summu 470,- 

39 daļa   - SIA “Artropulss” par summu 2520,76 

40 daļa   - SIA “Scanmed” par summu 336,- 

41 daļa   - SIA “NMS Elpa”par summu 2301,- 

42 daļa   - Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par summu 1210,- 

43 daļa  - nav pretendentu   

44daļa - SIA “Arbor Medical Korporācija” par summu 5498,55 

45 daļa - SIA “A.Medical” par summu 946,- 

46.daļa   - SIA “Scanmed” - par summu 5490,91 

47.daļa  - SIA “Scanmed” par kopējo summu 5422,50 

48.daļa   - SIA “Artropulss” par summu 4505,46 

49 daļa  - A Medical par summu 240,19 

50 daļa - SIA “B.Braun Medical” par summu 48,00 

51 daļa  - nav pretendentu   
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52 daļa  - SIA “Artropulss” par summu 963,38 

53 daļa - Syntrade OY pr summu 1374,08 

54 daļa  - SIA “NMS Elpa”par summu 3162,27 

55 daļa  - SIA “Scanmed” par summu 1150,00 

56 daļa  - SIA “A.Medical” par summu 301,97 

57 daļa  - nav pretendentu   

58 daļa  - SIA “Artropulss” par summu 599,82 

59 daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu 397,50 

60 daļa  - SIA “Artropulss” par summu 55,80 

61 daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu - 5884,44 

62 daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu 1817,14 

63 daļa  - SIA “Scanmed” par summu 379,17 

64 daļa  - Syntrade OY par summu 19792,06 

65 daļa  - SIA “A.Medical” par summu 7432,95 

66 daļa - SIA “B.Braun Medical” par summu 360,00 

67 daļa - SIA “B.Braun Medical” par summu 2477,02 

68 daļa  - “A.Medical” par summu 408,49 

69. daļa - pretendentu nav  

70 daļa    - SIA “A.Medical” par summu 122,00  

71 daļa  - SIA “Arbor Medical Korporācija” par summu 36,90 

72 daļa  - SIA “A.Medical” par summu 123,07 

73.daļa     - SIA “A.Medical” par summu 14540,09 

Kopējā līguma summa 124 348.00 EUR bez PVN, jo saskaņā ar nolikuma 12.punktu, ar 

konkursa uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu/s par Nolikuma 2.pielikumā Tehniskā 
specifikācija – Finanšu piedāvājums norādīto līguma summu katrā iepirkuma priekšmeta daļā. 
10.5. Saskaņā ar nolikuma 35.2. punktu, pārliecinās, vai SIA “B.Braun Medical”, SIA „R.A.L.”, 

Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle,  SIA „A.Medical”, SIA „Interlux”, SIA „Artropulss”, 

SIA „Arbor Medical Korporācija”, SIA „NMS Elpa”, SIA „Medasistents” un SIA 

„Scanmed” nav izslēdzami no iepirkuma procedūras (piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

pēdējo dienu: 17.10.2017. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 13.12.2017.), saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – likums) 42.panta nosacījumiem, un konstatē, 
ka iepriekš minētajiem pretendentiem nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem 

(skat. pielikumā izdruku no https://www.eis.gov.lv/). 

10.6. SIA “B.Braun Medical” piedāvājuma 7.-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. 

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

(desmit) darba dienu laikā lūdz SIA "A.Medical" 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. 

10.8. 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.  

10.9. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Syntrade OY 

nav attiecināmi likuma 42. pantā pirmajā un otrās daļas 2. punktā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi (nolikuma 35.2. un 48.4.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 
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iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 17.10.2017. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 

13.12.2017. 

 

11. 14.12.2017. SIA “A.Medical” 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. 

12. 19.12.2017. Syntrade OY iesniedz izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas likuma 42. 

panta pirmajā un otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi.  

 

13. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumus ar: 
1.daļa - Syntrade OY par summu 1589,18 

2.daļa - Syntrade OY par summu 1431,18  

3.daļa  - Syntrade OY par summu 1314,27  

4.daļa - Syntrade OY par summu 599,54  

5.daļa - Syntrade OY par summu 633,98  

6.daļa - Syntrade OY par summu 1143,67 

7.daļa - Syntrade OY par summu 885,07  

8.daļa  - Syntrade OY par summu 3894,36 

9.daļa  - Syntrade OY par summu 14936,69 

10.daļa - Syntrade OY par summu 1915,78 

11.daļa  - Syntrade OY par summu 3399,65 

12.daļa  - Syntrade OY par summu 5472,95 

13.daļa  - SIA “Medasistents” par summu 1011,54 

14.daļa - SIA “Medasistents” par summu 959,63 

15.daļa - SIA “Medasistents” par summu 880,83 

16.daļa  - SIA “Medasistents” par summu 915,79 

17.daļa - SIA “Medasistents” par summu 516,15 

18.daļa - SIA “Medasistents” par summu 347,86 

19.daļa - SIA “Medasistents” par summu 197,50 

20.daļa - SIA “Interlux” par summu 4320,-  

21.daļa - SIA “Interlux” par summu 2290,62 

22.daļa - SIA “Interlux” par summu 15906,12 

23.daļa  - pretendentu nav   

24.daļa - SIA “R.A.L.” par summu 2756,74  

25.daļa – SIA “Interlux” par summu 430,-  

26.daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu 41,- 

27 daļa  -SIA “B.Braun Medical” par summu 2218,29 

28 daļa   - Syntrade OY ar summu 316,51 

29 daļa  - SIA “R.A.L.” ar summu 100,00  

30 daļa   - SIA “Artropulss” par summu 716,- 

31 daļa   - SIA “Artropulss” par summu 716,- 

32 daļa   - SIA “Artropulss” - par summu 1178,68 

33 daļa   - SIA “NMS Elpa” par summu 600,- 

34 daļa   - Syntrade OY par summu 1159,46 

35 daļa   - nav pretendentu   

36 daļa   - SIA “A.Medical” par summu 1222,69 

37 daļa   - SIA “B.Braun Medical” ar summu 5370,00 

38 daļa   - SIA “B.Braun Medical” par summu 470,- 

39 daļa   - SIA “Artropulss” par summu 2520,76 

40 daļa   - SIA “Scanmed” par summu 336,- 

41 daļa   - SIA “NMS Elpa”par summu 2301,- 

42 daļa   - Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par summu 1210,- 
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43 daļa  - nav pretendentu   

44daļa - SIA “Arbor Medical Korporācija” par summu 5498,55 

45 daļa - SIA “A.Medical” par summu 946,- 

46.daļa   - SIA “Scanmed” - par summu 5490,91 

47.daļa  - SIA “Scanmed” par kopējo summu 5422,50 

48.daļa   - SIA “Artropulss” par summu 4505,46 

49 daļa  - A Medical par summu 240,19 

50 daļa - SIA “B.Braun Medical” par summu 48,00 

51 daļa  - nav pretendentu   

52 daļa  - SIA “Artropulss” par summu 963,38 

53 daļa - Syntrade OY pr summu 1374,08 

54 daļa  - SIA “NMS Elpa” par summu 3162,27 

55 daļa  - SIA “Scanmed” par summu 1150,00 

56 daļa  - SIA “A.Medical” par summu 301,97 

57 daļa  - nav pretendentu   

58 daļa  - SIA “Artropulss” par summu 599,82 

59 daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu 397,50 

60 daļa  - SIA “Artropulss” par summu 55,80 

61 daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu - 5884,44 

62 daļa  - SIA “B.Braun Medical” par summu 1817,14 

63 daļa  - SIA “Scanmed” par summu 379,17 

64 daļa  - Syntrade OY par summu 19792,06 

65 daļa  - SIA “A.Medical” par summu 7432,95 

66 daļa - SIA “B.Braun Medical” par summu 360,00 

67 daļa - SIA “B.Braun Medical” par summu 2477,02 

68 daļa  - “A.Medical” par summu 408,49 

69. daļa - pretendentu nav  

70 daļa    - SIA “A.Medical” par summu 122,00  

71 daļa  - SIA “Arbor Medical Korporācija” par summu 36,90 

72 daļa  - SIA “A.Medical” par summu 123,07 

73.daļa     - SIA “A.Medical” par summu 14540,09 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece:  ___________________ I. Buša 

 

Komisijas locekļi:    ___________________ I. Bulāne 

 

   ___________________ S. Bringa 

 

   ___________________ Z. Liepiņa 


