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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

 

Atklāta konkursa  

„Spēka un pneimatisko instrumentu komplektācijas daļu nomaiņa un papildināšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/15K 

 

ZIŅOJUMS 

 

2018. gada 6. augustā 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: 
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 

reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese – Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Slimnīca) 

 

2. Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: 

Atklāts konkurss, ID Nr. VSIA TOS 2018/15K 

 

3. Iepirkuma līguma priekšmets: 
spēka un pneimatisko instrumentu komplektācijas daļu nomaiņa un papildināšana (turpmāk – 

Prece), saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota konkursa Nolikuma pielikumā Nr. 2. 
 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 daļās: 
1. daļa - Lielo bateriju urbju komplektācijas sastāvdaļas; 

2. daļa - Mazo bateriju urbju komplektācijas sastāvdaļas; 

3. daļa - Lielo pneimatisko urbju komplektācijas sastāvdaļas; 

4. daļa - Elektromotorsistēma muguras un galvas operācijām. 

 

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

lapā – 06.07.2018. 
 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
Ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 01-6/90 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks, galvenais ārsts Uģis Zariņš, komisijas 

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

energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, galvenā iepirkumu speciālista palīdze 

Liāna Jaunzeme. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

2018. gada 23. jūlijs, plkst. 11:00. 

 

7. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

 

Daļai Nr. 1 - Lielo bateriju urbju komplektācijas sastāvdaļas 

Pretendents Tehniskā spec. (tehniskā un 

finanšu pied. forma) 

"Interlux" SIA 16346.00 EUR 

22556.00 EUR* 
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Daļai Nr. 2 - Mazo bateriju urbju komplektācijas sastāvdaļas 

Pretendents Tehniskā spec. (tehniskā un 

finanšu pied. forma) 

Syntrade Oy 20647.87 EUR 

 

 

Daļai Nr. 3 - Lielo pneimatisko urbju komplektācijas sastāvdaļas 

Pretendents Tehniskā spec. (tehniskā un 

finanšu pied. forma) 

Syntrade Oy 25919.55 EUR 

 

 

Daļai Nr. 4 - Elektromotorsistēma muguras un galvas operācijām 

Pretendents Tehniskā spec. (tehniskā un 

finanšu pied. forma) 

"B.Braun Medical" SIA 22448.00 EUR 

20510.00 EUR* 

*Pretendenta piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, kuru Iepirkuma komisija ir izlabojusi, ievērojot Publisko 

Iepirkumu likuma 41. panta devīto daļu, ka piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā 

nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

2018. gada 23. jūlijs plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēma www.eis.gov.lv  

 

9. pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena: 

9.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA “Interlux” par kopējo cenu 22556.00 EUR bez PVN; 

9.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā – Syntrade Oy par kopējo cenu 20647.87 EUR bez PVN; 

9.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā – Syntrade Oy par kopējo cenu 25919.55 EUR bez PVN; 

9.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA “B.BRAUN MEDICAL” par kopējo cenu 20510.00 

EUR bez PVN. 

Kopējā līgumu summa – 89633,42 EUR bez PVN. 

 

10. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

10.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude 

10.1.1. Iepirkuma komisija izvērtēja pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma 

procedūras nolikuma 5. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka 

visu pretendentu piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām. 

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

nākamajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana”. 

10.2. Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana 

10.2.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu Atlases dokumenti atbilst Nolikuma 7. 

punktā izvirzītajām prasībām. 

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

nākamajā posmā „Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3. Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

10.3.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu piedāvājumi atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām. 

10.3.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma pretendentu piedāvājumus virzīt 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

http://www.eis.gov.lv/
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10.4. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana 
10.4.1. Iepirkuma komisija secināja, ka visi Finanšu piedāvājumi atbilst nolikumā minētajām 

prasībām. 

10.4.2. Pamatojoties uz 23.07.2018. saņemto SIA “Interlux” iesniegumu par kļūdu finanšu 

piedāvājumā, Iepirkuma komisija veica kļūdas labojumu pretendenta finanšu 

piedāvājumā, un konstatēja, ka kļūdas labojuma rezultātā ir jālabo arī aritmētiskā 

kļūda SIA “Interlux” finanšu piedāvājumā iepirkuma priekšmeta 1. daļā.  

10.4.2.1. Pamatojoties uz Publisko Iepirkumu likuma 41. panta devīto daļu, Iepirkuma 

komisija aritmētisko kļūdu izlaboja un vērtējot finanšu piedāvājumu, ņēma 

vērā laboto piedāvājuma summu. 

10.4.3. Pamatojoties uz 23.07.2018. saņemto SIA “B.BRAUN MEDICAL” iesniegumu par 

kļūdu finanšu piedāvājumā, Iepirkuma komisija veica kļūdas labojumu pretendenta 

finanšu piedāvājumā, un konstatēja, ka kļūdas labojuma rezultātā ir jālabo arī 

aritmētiskā kļūda SIA “B.BRAUN MEDICAL” finanšu piedāvājumā iepirkuma 

priekšmeta 4. daļā. 

10.4.3.1. Pamatojoties uz Publisko Iepirkumu likuma 41. panta devīto daļu, Iepirkuma 

komisija aritmētisko kļūdu izlaboja un vērtējot finanšu piedāvājumu, ņēma 

vērā laboto piedāvājuma summu. 

10.4.4. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu atzīt: 

10.4.4.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA “Interlux” par kopējo cenu 22556.00 EUR 

bez PVN; 

10.4.4.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā – Syntrade Oy par kopējo cenu 20647.87 EUR 

bez PVN; 

10.4.4.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā – Syntrade Oy par kopējo cenu 25919.55 EUR 

bez PVN; 

10.4.4.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA “B.BRAUN MEDICAL” par kopējo cenu 

20510.00 EUR bez PVN. 

10.5. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana 
10.5.1. Saskaņā ar Nolikuma 9.6. punktu, Iepirkuma komisija pārliecinājās, vai SIA 

“Interlux” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras (piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējo dienu: 23.07.2018. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 26.07.2018.), 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta nosacījumiem, un konstatēja, ka 

pretendentam nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

10.5.2. Saskaņā ar Nolikuma 9.6. punktu, Iepirkuma komisija pārliecinājās, vai SIA 

“B.BRAUN MEDICAL” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras (piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 23.07.2018. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 

26.07.2018.), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta nosacījumiem, un 

konstatēja, ka pretendenta padomes locekļi pastāvīgi dzīvo ārvalstī, un pieprasīja, lai 

pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz 

pretendenta padomes locekļiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

pirmās daļas 1. punktā minētie gadījumi.  

10.5.3. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Syntrade Oy 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. pantā pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi, pieprasīja, 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 bija jāiesniedz par 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu – 23.07.2018. un uz lēmuma 

pieņemšanas dienu - 26.07.2018. 

 

10.6. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus: 

10.6.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā ar SIA “Interlux” par kopējo cenu 22556.00 EUR bez 

PVN; 
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10.6.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā ar Syntrade Oy par kopējo cenu 20647.87 EUR bez 

PVN; 

10.6.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā ar Syntrade Oy par kopējo cenu 25919.55 EUR bez 

PVN; 

10.6.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā ar SIA “B.BRAUN MEDICAL” par kopējo cenu 

20510.00 EUR bez PVN. 

Kopējā līgumu summa – 89633,42 EUR bez PVN. 

 

11. Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms 

 

12. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu: nav attiecināms 

 

13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar 28.02.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punktu: nav attiecināms 

 

14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: nav attiecināms 

 

15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: nav attiecināms 

 

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav attiecināms 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    ___________________ I. Rantiņa 

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ___________________ U. Zariņš 

 

Komisijas locekle   ___________________ I. Buša 

 

Komisijas loceklis   ___________________ D. Kalniņš 

 

Komisijas locekle   ___________________ L. Jaunzeme 

 


