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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Atklāta konkursa  

„Mugurkaula implantu piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/10K 

 

ZIŅOJUMS 

 

2018. gada 23. aprīlī, 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 29/03/2018. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 27. marta rīkojumu Nr. 01-6/50 

apstiprināta iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, 

iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks: galvenais ārsts Uģis Zariņš, komisijas locekļi: 

ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, finanšu ekonomiste Ieva Kļaviņa, galvenā 

iepirkumu speciāliste Vineta Vīksna; iepirkuma komisijas eksperts Mugurkaula ķirurģijas centra (1. 

nodaļa) ārsts traumatologs, ortopēds Kalvis Briuks. 

 

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 2018. gada 20. aprīlim, plkst. 11:00, EIS www.eis.gov.lv e-konkursu 

apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 

 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2018. gada 20. aprīlī, plkst. 11:01, EIS www.eis.gov.lv 

e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 

 

8. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena: 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Iepirkuma priekšmeta daļa 

I II III IV 

1. JOHNSON & JOHNSON 

AB LATVIJAS FILIĀLE 

8250,00    

2. JOHNSON & JOHNSON 

AB LATVIJAS FILIĀLE 

 24850,00   

3. JOHNSON & JOHNSON 

AB LATVIJAS FILIĀLE 

  8400,00  
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4. Syntrade OY    11738,40 

8.1. Iepirkuma komisija pārbaudīja aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un  aritmētiskās 

kļūdas nekonstatēja. 

 

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

līgumcena (23.04.2018. Protokols nr. 2): 

9.1. Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaude. 

9.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras 

nolikuma 22. līdz 27. 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 vērtēšana”. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.2. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude. 

9.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu Atlases dokumenti atbilst nolikuma 30.-

36. punktā izvirzītajām prasībām. 

9.2.2.  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti 

nākošajā posmā „Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana”. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude . 

9.3.1. Iepirkuma komisija veica Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 41. panta (8) apakšpunktu un nolikuma 53.3.punktu, nolēma: 

9.3.1.1.1 JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE 

9.3.1.1.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 3. daļā – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai 

nākamajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

9.3.1.2. Syntrade Oy: 

9.3.1.2.1. Iepirkuma priekšmeta 4. daļā – piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām 

un iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolemj virzīt vērtēšanai nākamajā 

posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.4. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana. 

9.4.1. JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE: Iepirkuma komisija konstatē, ka 

pretendents ir pievienojis kopējo Finanšu piedāvājuma formu katrai iepirkuma daļai, 

tādējādi tehniski EIS e-konkursu apakšsistēmā konkursa sadaļā katrai iepirkuma priekšmeta 

daļai tiek uzrādīta pretendenta kopējā Finanšu piedāvājuma summa. Iepirkuma komisija 

konstatē, ka Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, aritmētiskās kļūdas nekonstatē un 

vienbalsīgi balsojot par, nolemj piedāvājumu virzīt nākamajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

9.4.2. Syntrade Oy: Iepirkuma komisija konstatē, ka Syntrade Oy Finanšu piedāvājums atbilst 

nolikuma prasībām, aritmētiskās kļūdas nekonstatē un vienbalsīgi balsojot par, nolemj 

piedāvājumu virzīt nākamajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 

9.5. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana. 

9.5.1. 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: 

9.5.1.1.Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par 

kopējo cenu 8250,00 EUR bez PVN; 

9.5.1.2.Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par 

kopējo cenu 24850,00 EUR bez PVN; 
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9.5.1.3.Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par 

kopējo cenu 8400,00 EUR bez PVN; 

9.5.1.4.Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Syntrade Oy par kopējo cenu 11738,40 EUR bez PVN. 

Kopējā līguma summa 53238.40 EUR bez PVN. 

9.5.2. Saskaņā ar nolikuma 41. punktu, pārliecinās, vai JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS 

FILIĀLE nav izslēdzama no iepirkuma procedūras (piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

pēdējo dienu: 20.04.2018. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 23.04.2018.), saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – likums) 42.panta nosacījumiem, un konstatē, 

ka pretendentam nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem (skat. pielikumā 

izdruku no https://www.eis.gov.lv/). 

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

attiecināmi likuma 42. pantā pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, 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 iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 20.04.2018. un uz 

lēmuma pieņemšanas dienu 23.04.2018. 

9.5.4. 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. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar: 

10.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par kopējo 

cenu 8250,00 EUR bez PVN. 

10.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par kopējo 

cenu 24850,00 EUR bez PVN. 

10.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE par kopējo 

cenu 8400,00 EUR bez PVN. 

10.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Syntrade Oy par kopējo cenu 11738,40 EUR bez PVN. 

Kopējā līguma summa 53238,40 EUR bez PVN. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    ___________________ I. Rantiņa  

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ___________________ U. Zariņš 

 

Komisijas locekļi:   ___________________ I. Bulāne 

 

        ___________________ I. Kļaviņa 

 

        ___________________ V. Vīksna  

 

        ___________________ K. Briuks 
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