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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Atklāta konkursa  

„Barotņu, reaģentu un piederumu piegāde mikrobioloģijas diagnostikai”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/22K 

 

 

ZIŅOJUMS 

 
 

2018. gada 18.janvārī, 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 27/11/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2017. gada 22. novembra rīkojumu Nr. 01-

6/137 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle 

Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: galvenais ārsts Uģis Zariņš, aptiekas un 

apgādes nodaļas vadītāja Inga Gūtmane, finanšu ekonomiste Ieva Kļaviņa, 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 19.decembrim 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 notika 2017. gada 14.septembrī, plkst. 11:00, VSIA 

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

zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā. 
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8. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena: 
Nr. p.k. Pretendents Iepirkuma priekšmeta daļa 

I II III IV V VI VII 

1. SIA 

“GenMedica 

Baltic” 

- - - - - 455.95 - 

2. SIA "Mediq 

Latvija" 

- 1449.80 - - 1373.50 111.00 - 

3. SIA „Santaks” 3578.85 1474.60 20356.06 11730.94 2439.63 149.14 - 

4. SIA 

„Diamedica” 

- - - - - - 7560.00 

5. SIA „Interlux” 4068.80 - 11779.75 5023.20 - - - 

6. SIA 

„Labochema 

Latvija” 

- 1845.83 - - - - - 

 

9. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līgumcena (22.12.2017. Protokols nr. 2): 

9.1. Pretendenta piedāvājuma 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. Pretendenta 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 atbilstības pārbaude . 

9.3.1. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar 

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

nolemj SIA „Mediq Latvija”: 

a) iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Dehidratētās mikrobioloģiskās barotnes 

mikroorganismu kultivēšanai, diferencēšanai, identificēšanai un kopskaita 

noteikšanai”  - 1 gab. (50 g pēc izvēles). 

b) iepirkuma priekšmeta 5.daļā “Antibiotiku E-testi”- 1 iepakojumu 4.pozīcijā. 
 

9.3.2. 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. 
Iepirkuma komisija nolemj turpināt piedāvājumu vērtēšanu pēc papildus 

informācijas un preču paraugu iesniegšanas. 

9.3.3. Iepirkuma komisija turpina pretendentu Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu: 

9.3.3.1.SIA “GenMedica Baltic”: 
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9.3.3.1.1. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

9.3.3.2.SIA “Mediq Latvija”: 
9.3.3.2.1. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – pēc aprobācijas: piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

9.3.3.2.2. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – pēc aprobācijas: piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

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

9.3.3.2.3. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa –piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

9.3.3.3. SIA “Santaks”: 
9.3.3.3.1. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.-6.daļā  atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

9.3.3.4.SIA “Diamedica”: 
9.3.3.4.1. Piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļā  atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

9.3.3.5.SIA “Interlux”: 
9.3.3.5.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

9.3.3.5.2. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

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

9.3.3.5.3. 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. 

9.3.3.6.SIA “Labochema Latvija”: 
9.3.3.6.1. 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. 

 

 

9.4. Pretendentu Finanšu piedāvājumu pārbaude. 
9.5. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas 

netiek konstatētas. 

 

9.6. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana. 
9.7. 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: 

9.7.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Santaks” par kopējo cenu 3578.85 EUR bez 

PVN. 

9.7.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 1449.80 

EUR bez PVN. 

9.7.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 11779.75 EUR bez 

PVN. 
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9.7.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 5023.20 EUR bez 

PVN. 

9.7.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 1373.50 

EUR bez PVN. 

9.7.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 111.00 EUR 

bez PVN. 

9.7.7. Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Diamedica” par kopējo cenu 7560.00 EUR 

bez PVN. 

Kopējā līguma summa 30 876.10 EUR bez PVN. 

9.8. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA “Santaks”, SIA “Interlux”, SIA 

“Diamedica” un SIA “Mediq Latvija” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras 

(piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 19.12.2017. un uz lēmuma 

pieņemšanas dienu 16.01.2018.), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk 

tekstā – PIL) 42.panta nosacījumiem, un konstatē, ka pretendentiem nav neviens no 

šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

9.9. Saskaņā ar 01.03.2017. PIL 42.pantu, 10 (desmit) darba dienu laikā lūdz SIA 

"Diamedica" 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. 

9.10. 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. 16.01.2018. SIA “Mediq Latvija” un 18.01.2018. SIA “Diamedica” iesniedza 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. 

11. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar: 

a) Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Santaks” par kopējo cenu 3578.85 EUR bez PVN. 

b) Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 1449.80 EUR bez 

PVN. 

c) Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 11779.75 EUR bez PVN. 

d) Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Interlux” par kopējo cenu 5023.20 EUR bez PVN. 

e) Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 1373.50 EUR bez 

PVN. 

f) Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “Mediq Latvija” par kopējo cenu 111.00 EUR bez 

PVN. 

g) Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Diamedica” par kopējo cenu 7560.00 EUR bez PVN. 

Kopējā līguma summa 30 876.10 EUR bez PVN. 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

 

Komisijas locekļi:    ___________________ U. Zariņš 

  

   ___________________ I. Gūtmane 

 

        ___________________ I. Kļaviņa 

 

    ___________________ Z. Liepiņa 


