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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA 
Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr. 40003410729 

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv 

 

 

Atklāta konkursa 

„Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu apkope un 

remonts”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/5K 

 

 

ZIŅOJUMS 

 

2018. gada 28. februārī, 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 
un Pasūtītāja mājas lapā -15/02/2018. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 01-6/24 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu 

apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes 

nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. 

 
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 2018. gada 09.martam 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. Atklāta konkursa norise: 

6.1. Z. Liepiņa informē, ka 22.02.2018. elektroniski ir saņemts jautājums no pretendenta.  

6.2. Iepirkuma komisija  iepazīstas ar jautājumu un sniedz atbildi uz tiem, publicējot mājas 

lapā. 
6.3. Z. Liepiņa informē, ka 27.02.2018. telefoniski ir saņemts jautājums no pretendenta par 

Līguma projektu. Pretendentam nav izprotami Līguma nosacījumi, ja ir paredzēts slēgt 

pilna servisa līgumu. 

6.4. Iepirkuma komisija  iepazīstas ar jautājumiem un nolemj veikt grozījumus Tehniskajā 
specifikācijā un Līgumā. Tā kā tie ir būtiski grozījumi, iepirkuma procedūra ir 

jāpārtrauc. 
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7. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par (balojums: par – 4, pret – 0), nolemj atklātu 

konkursu „Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu apkope 

un remonts”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/5K pārtraukt 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ I. Rantiņa 

 

Komisijas locekļi:      ___________________ I. Buša 

 

        ___________________ S. Bringa 

 

        ___________________ Z. Liepiņa  

 


