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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

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

 

Atklāta konkursa  

„Medikamentu un medicīnas palīgmateriālu piegāde”, 
 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/21K 

 
 

ZIŅOJUMS 
 

 

2018. gada 01.februārī, 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 13/11/2017. 

 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2017. gada 07.novembra rīkojumu Nr. 01-

6/130 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle 

Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas vietniece- aptiekas un apgādes nodaļas vadītāja Inga 

Gūtmane, komisijas locekle: vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, galvenais ārsts 

Uģis Zariņš, Ieva Kļaviņa. 

 

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 04.decmbrim, 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 04.decembrī, 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 cenas skatīt 
pielikumā. 
 

8. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 
līgumu, līgumcena (13.02.2017. Protokols nr. 2): 
8.1. Pretendentu piedāvājuma noformējuma pārbaude. 
8.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras 

nolikuma 17. līdz 25. punktā noteiktajām noformējuma prasībām. 
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8.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka visi piedāvājumi var tikt 

vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 

5, pret – 0. 

 

8.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. 
8.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka visu pretendentu Atlases dokumenti atbilst nolikuma 

37. – 43. punktā izvirzītajām prasībām. 

8.2.2.  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka visu pretendentu 

piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības 

pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

8.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude . 
8.4. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 57.3.punktu, nolemj: 

a) SIA “Tamro” lūgt iesniegt preču paraugu iepirkuma priekšmeta 28.daļā “Sistēmas – 

transfūzijas (asins pārliešanas)”. 

b) SIA “TZMO Latvija” lūgt iesniegt preču paraugu iepirkuma priekšmeta 31.daļā 
“Fiksējošs plāksteris i/v katetriem (plēvveida)”. 

      25.01.2018. Protokols nr. 2: 
8.5. AS “Recipe Plus”: 

a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.-5., 7., 14., 15., 17., 19.-23., 27. daļā 
atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi 

balsojot par, nolemj virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

b) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 28. daļā neatbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām - veicot aprobāciju, konstatēts, ka ciets uzpildīšanas filtrs (piltuve), 

pie straujas šķīduma ievades sistēma atvienojas no gumijas vada. Iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. 
Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.6. SIA “Veselība Pluss”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.7. SIA “Magnum Medical”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.-5., 7., 15., 17., 20.-23. daļā atbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, 

nolemj virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.8. SIA “Unifarma”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2., 18., 24. daļā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.9. SIA “Tamro”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.-6., 8., 20., 27. daļā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) preču paraugi iepirkuma priekšmeta 28.daļā “Sistēmas – transfūzijas (asins 

pārliešanas)” - veicot aprobāciju, konstatēts, ka ciets uzpildīšanas filtrs 

(piltuve), pie straujas šķīduma ievades sistēma atvienojas no gumijas vada, 

neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi 

balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 
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8.10. SIA “Elpis”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.11. SIA “B.Braun Medical”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.-13., 16., 27., 28., 30., 31. daļā atbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, 

nolemj virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.12. AS “Oriola Rīga” (SIA “Oribalt Rīga”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.-15. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9. daļā neatbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām - jo pēc ZVA pieejamās  informācijas, satur 3% želatīnu. Iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. 
Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.13. RKS “ARGOS”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10., 12., 13., 14., daļā sastāvs atbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām, bet nav sterils produkts. Iepirkuma komisija, 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. 
Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 25., 26., neatbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām, jo specifikācijā prasīts flakons, kas ir paredzēts lietot intratekālai 

ievadei, bet piedāvāta p/o zāļu forma (tabletes iekšķīgai lietošanai). Iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. 
Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.14. SIA “Arbor Medical Korporācija”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27.-30. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.15. SIA “Medeksperts”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27.-31. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Iepirkuma priekšmeta 28.daļā - aprobācijas rezultātā trūkumi netika konstatēti. 
8.16. SIA “MedBalt”: 

a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta  27., 30., 31. daļā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) veicot aprobāciju iepirkuma priekšmeta 28.daļā “Sistēmas – transfūzijas (asins 

pārliešanas)” konstatēts, ka ļoti ciets sistēmas uzpildīšanas filtrs (piltuve), pie 

straujas šķīduma ievades sistēma atvienojas no gumijas vada - neatbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, 

nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

c) veicot aprobāciju iepirkuma priekšmeta 29.daļā “Fiksējošs plāksteris brūcēm” 

konstatēts, ka viegli nogriezt vajadzīgo plākstera izmēru, neelpo- kairina ādu, 

grūti noņemt no ādas, noņemot plīst pa gabaliem, grūti modelējams 

neregulārām virsmām (ceļiem),  ar pārsēju grūti veikt kustības, vingrot (maz 

elastīgs). Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. 
Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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8.17. SIA “HEACO Baltic”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27., 28., 30. daļā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Iepirkuma priekšmeta 30.daļā - aprobācijā konstatēts, ka piemērots izmērs, labi 

pielīp, reti rada ādas alerģiskas reakcijas. Atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

c) veicot aprobāciju iepirkuma priekšmeta 28.daļā “Sistēmas – transfūzijas (asins 

pārliešanas)” konstatēts, ka ciets uzpildīšanas filtrs (piltuve), pie straujas 

šķīduma ievades sistēma atvienojas no gumijas vada, neatbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

d) veicot aprobāciju iepirkuma priekšmeta 29.daļā “Fiksējošs plāksteris brūcēm” 

konstatēts, ka viegli nogriezt vajadzīgo plākstera izmēru, bet stipri grūti atdalīt 
no aizsargplēves un noņemt no ādas (stipri pielīp), kairina ādu, stigrs, grūti 
modelējams neregulārām virsmām (ceļiem),  ar pārsēju grūti veikt kustības,  

vingrot (maz elastīgs). Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. 
Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.18. SIA “OneMed”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27., 29., 30. daļā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Iepirkuma priekšmeta 29.daļā veicot aprobāciju, konstatēts - viegli nogriezt 

plākstera vajadzīgo izmēru, elastīgs, viegli noņemt no ādas, nekairina, plāns un 

viegli modelējams. 

c) Iepirkuma priekšmeta 30.daļā veicot aprobāciju, konstatēts - piemērots izmērs, 

labi pielīp, nerada ādas alerģiskas reakcijas. Atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

8.19. SIA “Medilink”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 27., 29., 30. daļā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

virzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

b) Iepirkuma priekšmeta 30.daļā - aprobācijā konstatēts, ka piemērots izmērs, reti 

rada ādas alerģiskas reakcijas. Atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

c) veicot aprobāciju iepirkuma priekšmeta 28.daļā “Sistēmas – transfūzijas (asins 

pārliešanas)” konstatēts, ka ļoti ciets sistēmas uzpildīšanas filtrs (piltuve), pie 

straujas šķīduma ievades sistēma atvienojas no gumijas vada, neatbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, 

nolemj nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

d) veicot aprobāciju iepirkuma priekšmeta 31.daļā “Fiksējošs plāksteris i/v katetriem 

plēvveida” konstatēts, ka rada ādas alerģiskas reakcijas, salīdzinoši mazs 

izmērs, zem i/v katetra slikti fiksējas (var izslīdēt). Neatbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

nevirzīt piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.20. SIA “Mediq Latvija”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29. - 31. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.21. SIA “TZMO Latvija”: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29. - 31. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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b) Iepirkuma priekšmeta 30.daļā, veicot aprobāciju, konstatēts - piemērots izmērs, 

labi pielīp, nerada ādas alerģiskas reakcijas, labi var redzēt i/v katetru caur 

plēvi. Atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

8.22. Mölnlycke Health Care OÜ: 
a) piedāvājums iepirkuma priekšmeta 29. daļā atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt 
piedāvājumu nākošajā kārtā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9. Pretendentu Finanšu piedāvājumu pārbaude. 
Iepirkuma komisija uzsāk Finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

b) pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas netiek konstatētas. 

c) pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts – nekonstatē. 
 

10. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana. 
10.1. Iepirkuma komisija nolēma atzīt šādus pretendentus, par pretendentiem kuriem 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo to kvalifikācija atbilst nolikumā 
norādītajām prasībām un piedāvājumi ir saimnieciski visizdevīgākie: 

10.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Veselība Pluss” par kopējo cenu 5600.00 

EUR bez PVN. 

10.1.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 375.00 

EUR bez PVN. 

10.1.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa –AS “Recipe Pluss” par kopējo cenu 312.11 EUR 

bez PVN. 

10.1.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Tamro” par kopējo cenu 1207.50 EUR bez 

PVN. 

10.1.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “Tamro” par kopējo cenu 12972.60 EUR bez 

PVN. 

10.1.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “ELPIS” par kopējo cenu 750.00 EUR bez 

PVN. 

10.1.7. Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 605.64 

EUR bez PVN. 

10.1.8. Iepirkuma priekšmeta 8.daļa – SIA “Tamro” par kopējo cenu 2600.00 EUR bez 

PVN. 

10.1.9. Iepirkuma priekšmeta 9.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 18600.00 

EUR bez PVN. 

10.1.10. Iepirkuma priekšmeta 10.daļa – SIA “B.Braun Medical”par kopējo cenu 385.00 

EUR bez PVN. 

10.1.11. Iepirkuma priekšmeta 11.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

3550.00 EUR bez PVN. 

10.1.12. Iepirkuma priekšmeta 12.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

6325.00 EUR bez PVN. 

10.1.13. Iepirkuma priekšmeta 13.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

4550.00 EUR bez PVN. 

10.1.14. Iepirkuma priekšmeta 14.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 2583.35 

EUR bez PVN. 

10.1.15. Iepirkuma priekšmeta 15.daļa – SIA “ORIOLA RĪGA” par kopējo cenu 1500.00 

EUR bez PVN. 

10.1.16. Iepirkuma priekšmeta 16.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

1308.40 EUR bez PVN. 

10.1.17. Iepirkuma priekšmeta 17.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 4960.50 

EUR bez PVN 

10.1.18. Iepirkuma priekšmeta 18.daļa – SIA “Unifarma” par kopējo cenu 3960.00 EUR 

bez PVN. 
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10.1.19. Iepirkuma priekšmeta 19.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 18693.60 

EUR bez PVN. 

10.1.20. Iepirkuma priekšmeta 20.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 2731.50 

EUR bez PVN. 

10.1.21. Iepirkuma priekšmeta 21.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 

1932.12 EUR bez PVN. 

10.1.22. Iepirkuma priekšmeta 22.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 

1109.16 EUR bez PVN. 

10.1.23. Iepirkuma priekšmeta 23.daļa – A/S “Recipe Pluss”  par kopējo cenu 478.35 

EUR bez PVN. 

10.1.24. Iepirkuma priekšmeta 24.daļa – SIA “Unifarma” par kopējo cenu 7500.00 EUR 

bez PVN. 

10.1.25. Iepirkuma priekšmeta 25.daļa – iepirkuma procedūra izbeigta. 

10.1.26. Iepirkuma priekšmeta 26.daļa – iepirkuma procedūra izbeigta. 

10.1.27. Iepirkuma priekšmeta 27.daļa – SIA “HEACO Baltic” par kopējo cenu 2528.00 

EUR bez PVN. 

10.1.28. Iepirkuma priekšmeta 28.daļa – SIA “Arbor Medical Korporācija” par kopējo 

cenu 1314.00 EUR bez PVN. 

10.1.29. Iepirkuma priekšmeta 29.daļa – SIA “OneMed” par kopējo cenu 4582.00 EUR 

bez PVN. 

10.1.30. Iepirkuma priekšmeta 30.daļa – SIA “OneMed” par kopējo cenu 600.00 EUR 

bez PVN. 

10.1.31. Iepirkuma priekšmeta 31.daļa – SIA “TZMO Latvija” par kopējo cenu 943.78 

EUR bez PVN. 

Kopējā līguma summa 114 557.61 EUR bez PVN. 
10.2. Saskaņā ar nolikuma 49.4. punktu, attiecībā uz pretendentiem, kuriem būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (pretendents, kura piedāvājums ir atzīts par 

saimnieciski visizdevīgāko un kurš atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir 

ar zemāko cenu),  komisija pārbauda vai uz to nav attiecināms kāds no Publisko 

iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 42.panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem un konstatē, ka nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

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

"Magnum Medical", SIA "B.Braun Medical", SIA “OneMed” un SIA “Oribalt Rīga” 

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. 

10.4. SIA "Magnum Medical", SIA "B.Braun Medical", SIA “OneMed” un SIA “Oribalt 

Rīga” 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: 
11.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA “Veselība Pluss” par kopējo cenu 

5600.00 EUR bez PVN. 

11.1.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 375.00 

EUR bez PVN. 

11.1.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa –AS “Recipe Pluss” par kopējo cenu 312.11 EUR 

bez PVN. 

11.1.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA “Tamro” par kopējo cenu 1207.50 EUR bez 

PVN. 
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11.1.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļa – SIA “Tamro” par kopējo cenu 12972.60 EUR bez 

PVN. 

11.1.6. Iepirkuma priekšmeta 6.daļa – SIA “ELPIS” par kopējo cenu 750.00 EUR bez 

PVN. 

11.1.7. Iepirkuma priekšmeta 7.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 605.64 

EUR bez PVN. 

11.1.8. Iepirkuma priekšmeta 8.daļa – SIA “Tamro” par kopējo cenu 2600.00 EUR bez 

PVN. 

11.1.9. Iepirkuma priekšmeta 9.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 18600.00 

EUR bez PVN. 

11.1.10. Iepirkuma priekšmeta 10.daļa – SIA “B.Braun Medical”par kopējo cenu 385.00 

EUR bez PVN. 

11.1.11. Iepirkuma priekšmeta 11.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

3550.00 EUR bez PVN. 

11.1.12. Iepirkuma priekšmeta 12.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

6325.00 EUR bez PVN. 

11.1.13. Iepirkuma priekšmeta 13.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

4550.00 EUR bez PVN. 

11.1.14. Iepirkuma priekšmeta 14.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 2583.35 

EUR bez PVN. 

11.1.15. Iepirkuma priekšmeta 15.daļa – SIA “ORIOLA RĪGA” par kopējo cenu 1500.00 

EUR bez PVN. 

11.1.16. Iepirkuma priekšmeta 16.daļa – SIA “B.Braun Medical” par kopējo cenu 

1308.40 EUR bez PVN. 

11.1.17. Iepirkuma priekšmeta 17.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 4960.50 

EUR bez PVN 

11.1.18. Iepirkuma priekšmeta 18.daļa – SIA “Unifarma” par kopējo cenu 3960.00 EUR 

bez PVN. 

11.1.19. Iepirkuma priekšmeta 19.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 18693.60 

EUR bez PVN. 

11.1.20. Iepirkuma priekšmeta 20.daļa – A/S “Recipe Pluss” par kopējo cenu 2731.50 

EUR bez PVN. 

11.1.21. Iepirkuma priekšmeta 21.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 

1932.12 EUR bez PVN. 

11.1.22. Iepirkuma priekšmeta 22.daļa – SIA “Magnum Medical” par kopējo cenu 

1109.16 EUR bez PVN. 

11.1.23. Iepirkuma priekšmeta 23.daļa – A/S “Recipe Pluss”  par kopējo cenu 478.35 

EUR bez PVN. 

11.1.24. Iepirkuma priekšmeta 24.daļa – SIA “Unifarma” par kopējo cenu 7500.00 EUR 

bez PVN. 

11.1.25. Iepirkuma priekšmeta 25.daļa – iepirkuma procedūra izbeigta. 

11.1.26. Iepirkuma priekšmeta 26.daļa – iepirkuma procedūra izbeigta. 

11.1.27. Iepirkuma priekšmeta 27.daļa – SIA “HEACO Baltic” par kopējo cenu 2528.00 

EUR bez PVN. 

11.1.28. Iepirkuma priekšmeta 28.daļa – SIA “Arbor Medical Korporācija” par kopējo 

cenu 1314.00 EUR bez PVN. 

11.1.29. Iepirkuma priekšmeta 29.daļa – SIA “OneMed” par kopējo cenu 4582.00 EUR 

bez PVN. 

11.1.30. Iepirkuma priekšmeta 30.daļa – SIA “OneMed” par kopējo cenu 600.00 EUR 

bez PVN. 

11.1.31. Iepirkuma priekšmeta 31.daļa – SIA “TZMO Latvija” par kopējo cenu 943.78 

EUR bez PVN. 
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Pielikumā: Finanšu piedāvājumi uz 17 lpp. 

 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa  

 

Iepirkuma komisijas vietniece:    ___________________ I. Gūtmane  

   

Komisijas locekļi:    ___________________ U. Zariņš  

 

        ___________________ I. Kļaviņa 

 

    ___________________ Z. Liepiņa 

 


