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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Atklāta konkursa  

„Vidējo kaulu bloķējošo osteosintēzes implantu un 4.0 mm kanulēto skrūvju piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/14K 

 

 

ZIŅOJUMS 

 
 

2018. gada 27. jūnijā, Duntes ielā 22, Rīgā 

 

1. Pasūtītājs:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 

reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese - Duntes 22, Rīga, LV-1005 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja 

mājas lapā – 06.06.2018. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 29. maija rīkojumu Nr. 01-6/77 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, galvenais ārsts Uģis 

Zariņš, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece, valdes locekle Inese Rantiņa, 

komisijas locekļi: Ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, Centralizētās 

sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja vietniece Sandra Bringa, galvenā 

iepirkumu speciālista palīdze Liāna Jaunzeme. 
 

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 22. jūnijam plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā 

(www.eis.gov.lv). 

 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2018. gada 22. jūnijā plkst. 11:00 EIS e-konkursu 

apakšsistēmā (www.eis.gov.lv). 

  

8. Pretendents, kurš ir iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātās cenas: 

 

Daļai Nr. 1 - Titāna 3,5 mm bloķējošie osteosintēzes implanti 

Pretendents Pretendenta piedāvājuma cena EUR bez PVN 

SIA “Medasistents” 86250,00 EUR 

 

Daļai Nr. 2 - 3,0 un 2,4 mm autokompresijas skrūves 

Pretendents Pretendenta piedāvājuma cena EUR bez PVN 
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SIA “Medasistents” 12800,00 EUR 

 

Daļai Nr. 3 - 4,0 mm kanulētas skrūves 

Pretendents Pretendenta piedāvājuma cena EUR bez PVN 

SIA “Medasistents” 4750,00 EUR 

 

8.1. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un aritmētiskās 

kļūdas nekonstatē. 
 

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

līgumu, līgumcena (27.06.2018. Protokols Nr. 2): 

 

9.1. Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaude 

9.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta SIA “Medasistents” piedāvājuma atbilstību 

iepirkuma procedūras nolikuma 5. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un 

konstatē, ka pretendenta piedāvājuma noformējums atbilst izvirzītajām prasībām. 

9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka SIA “Medasistents” 

piedāvājums var tikt vērtēts nākamajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu 

pārbaude”. 

Balsojums: par – 4, pret – 0. 

9.2. Pretendenta atlases dokumentu pārbaude 

9.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta SIA “Medasistents” Atlases dokumenti 

atbilst nolikuma 7. punktā izvirzītajām prasībām. 

9.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka SIA “Medasistents” 

piedāvājums var tikt vērtēts nākamajā posmā “Pretendenta tehniskā piedāvājumu 

vērtēšana”. 

Balsojums: par – 4, pret – 0. 

9.2.3. Tā kā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, iepirkuma komisija vēlreiz 

pārbauda un konstatē, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un 

samērīgas. 

9.2.4. Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta specifiku, atbilstoši Tehnisko specifikāciju 

prasībām, šādu preci tirgū piedāvā ierobežots pretendentu skaits. Iepirkuma 

procedūras laikā netika saņemta neviena vēstule no pretendentiem, kurā kāds 

norādītu par nevienlīdzīgu attieksmi vai konkurences ierobežojumiem, vai 

nesamērīgām iepirkuma prasībām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. 

februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtībā” 19. punktu, iepirkuma komisija secina, ka iepirkuma nolikumā izvirzītās 

pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, un tas ir pietiekams 

pamatojums tam, ka iepirkuma procedūra nav jāpārtrauc. 

Balsojums: par – 4, pret – 0. 

9.2. Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

9.2.1. Izvērtējot pretendenta SIA “Medasistents” tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma 

komisija konstatēja, ka tehniskais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 3. daļā 

atbilst nolikuma 8.1.-8.4. punkta prasībām un tehniskajām specifikācijām. 

9.2.2. Pretendenta SIA “Medasistents” piedāvājumu vērtēt nākamajā posmā „Pretendenta 

finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

Balsojums: par – 4, pret – 0. 
 

9.3. Pretendenta finanšu piedāvājuma pārbaude 

9.3.1. Iepirkuma komisija pārbaudīja aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā un aritmētiskās 

kļūdas netika konstatētas. 

9.3.2. Iepirkuma komisija pārbaudīja, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, un konstatēja, 

ka nav. 
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9.3.3. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma atzīt SIA “Medasistents” 

piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko. 

 

9.4. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana 

9.4.1. Iepirkuma komisija nolēma atzīt SIA “Medasistents” par pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst 

nolikumā norādītajām prasībām iepirkuma priekšmeta 1., 2. un 3. daļā, un 

piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 

Balsojums: par – 4, pret – 0. 

9.4.2. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 9.4. punktu, pārliecinās, vai SIA 

“Medasistents” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA “Medasistents” nav 

neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem (skat. pielikumā izdruku no 

https://www.eis.gov.lv/). 

9.4.3. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA “Medasistents”, reģ. Nr. 

40103562588: 

9.4.3.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā par summu 86250.00 EUR bez PVN; 

9.4.3.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā par summu 12800.00 EUR bez PVN; 

9.4.3.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā par summu 4750.00 EUR bez PVN, 

līguma kopējā summa 103800.00 EUR bez PVN. 

 

10. Saskaņa ar Publisko iepirkumu likuma 60. pantu devīto daļu iepirkuma līgumu vai 

vispārīgo vienošanos var slēgt, neievērojot šā panta sesto daļu, ja vienīgajam 

pretendentam ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav kandidātu vai 

pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā. 

t.i., nav jāievēro nogaidīšanas termiņš. 
 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:   ___________________ U. Zariņš  

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece: ___________________ I. Rantiņa 

 

Komisijas locekle  ___________________ I. Bulāne 

 

Komisijas locekle  ___________________ L. Jaunzeme 

   

https://www.eis.gov.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p68

