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Rīgā, 18.05.2018.  Ieinteresētajiem piegādātājiem  

 

  

Par atklāta konkursa “Kaulu cementa piegāde” 

Nolikuma prasībām 

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) 2018. gada 

16. maijā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa „Kaulu cementa 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/11K, (turpmāk – iepirkums) 

nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs sniedz šādu papildu informāciju: 

  

1. JAUTĀJUMS: 

 Tehniskajā piedāvājuma formā norādīts, ka kaulu cementam jābūt 

rentgenkontrastainam - jāsatur rentgenkontrastviela, un kā vienīgā izvēle tiek minēts cirkonija 

dioksīds.   

Uzskatām, ka minētā prasība ir izteikti ierobežojoša, jo kaulu cementu ar cirkonija dioksīdu 

ražo tikai viena kompānija. Medicīnā ir vispāratzīts fakts, ka  jebkura rentgenkontrastviela, 

kuru pievieno cementam pilda savu funkciju - tā ir rentgenkontrastaina. 

Uzskatām, ka minētā prasība, kuru var izpildīt tikai viens piegādātājs, rada būtisku 

nepamatotu konkurences ierobežojumu, tādejādi pārkāpjot Publiskā iepirkuma likuma 2. 

panta nosacījumu – nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

Uzskatām, ka objektīvi nav pamatota vienas īpašas rentgenkontrastvielas izvēle. Pašreizējā 

redakcijā iepirkuma priekšmeta mākslīga ierobežošana automātiski rada konkurences 

ierobežošanu VSIA TOS iepirkumā 2018/11K. 

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 2.pantu iepirkuma mērķis ir nodrošināt: iepirkuma 

procedūras atklātumu (1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem (2.punkts); valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu (3.punkts). 

Pašreizējā nolikuma prasība nepamatoti ierobežo konkurenci, jo pašreizējā prasība ir 

izpildāma tikai vienam piegādātājam. Pašreizējā nolikuma specifikācija ir vērsta uz 

konkurences kavēšanu, jo konkursa uzvarētāju noteikšanas nosacījumi ierobežo piegādātāju 

pieteikšanās iespējas, kā arī ierobežo konkursā piedalīties tādiem pretendentiem, kuri spētu 

piedāvāt labākas cenas un ļautu slimnīcai būtiski ietaupīt budžeta līdzekļus. 

Minēto faktu un argumentu dēļ, lūdzam rast iespēju Tehniskajā piedāvājuma formas 2.punktu 

izteikt šādā redakcijā: 2. rentgenkontrastains - satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu vai 

līdzvērtīgu  rentgenkontrastvielu. 

 

ATBILDE: 

Prasības Tehniskajā specifikācijā ir noteiktas ņemot vērā konkrētās piegādājamās 

preces izmantošanas specifiku, proti, Iepirkuma komisija skaidro, ka Tehniskajā specifikācijā 

norādītā rentgenkontrastviela cirkonija dioksīds pamatots ar būtiskiem klīniskiem faktoriem 

kā kaulu cementa stiprība un necaurspīdīguma pakāpe, kuri ietekmē endoprotēzes ilgdzīvi un 

izkustēšanās kontroles iespēju. Vairāki starptautiski pētījumi  un monogrāfijas pierādījušas 
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cirkonija dioksīda būtiskas priekšrocības pār citām kontrastvielām1 (daudz labāku rentgena 

attēlā redzamā cementa kontrastu tā uzņemšanai izmantojot zemākas jonizējošā starojuma 

devas, mazinot iespēju nodarīt kaitējumu pacientam). Tehniskajā specifikācijā norādītais 

cirkonija dioksīds ir būtiska iepirkuma priekšmeta sastāvdaļa. 

Jānorāda, ka jebkuras prasības zināmā mērā ierobežo kāda iespējamā piegādātāja 

iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā, bet tas vien, ka konkrētās prasības ierobežo kāda 

piegādātāja spējas piedalīties iepirkuma procedūrā, nenozīmē, ka izvirzītās prasības ir 

neatbilstošas un vērstas uz konkurences ierobežošanu. 

Attiecībā uz piegādātāja apgalvojumu, ka kaulu cementu ar cirkonija dioksīdu ražo 

tikai viena kompānija, pasūtītājs norāda, ka šāds apgalvojums nav pamatots, jo pasūtītājs 

pirms iepirkuma izsludināšanas veica attiecīgu tirgus izpēti, kā rezultātā tika konstatēts, ka ir 

vairāki piegādātāji, kas piedāvā kaulu cementu ar cirkonija dioksīdu. 

Tādējādi Iepirkuma komisija nekonstatē, ka Tehniskajā specifikācijā ietvertā prasība 

par cirkonija dioksīda izmantošanu kaulu cementā būtu vērsta uz nepamatotas konkurences 

ierobežošanu, piegādātāju loka sašaurināšanu vai veicinātu nevienlīdzīgu attieksmi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvirzītā Tehniskās specifikācijas prasība par cirkonija 

dioksīda izmantošanu kaulu cementā ir samērīga un atbilstoša iepirkuma priekšmetam,  

piegādes specifikai, iespējamam piegādātāju lokam, līdz ar ko Nolikuma Tehniskās 

specifikācijas prasības netiks grozītas. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      I. Rantiņa 

 

 

Jaunzeme 67399244 
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 Bone cement X-ray contrast media: a clinically relevant method of measuring their efficacy. 

Kjellson F, Almén T, Tanner KE, McCarthy ID, Lidgren L., Department of Orthopaedics, Lund 

University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden. fred.kjellson@ort.lu.se 

 


