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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

 

Atklāta konkursa  

„Augšstilba kaula proksimālu lūzumu intramedullāras osteosintēzes sistēmas piegāde” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/20K 

 

ZIŅOJUMS 

 

2018. gada 6. septembrī 

 

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

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

 

2. Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: 

Atklāts konkurss, ID Nr. VSIA TOS 2018/20K 

 

3. Iepirkuma līguma priekšmets: 

augšstilba kaula proksimālu lūzumu intramedullāras osteosintēzes sistēmas (turpmāk – Prece) 

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

 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

 

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

lapā – 20.08.2018. 
 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 01-6/111 

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 vietniece 

Sandra Bringa, ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, galvenā iepirkumu speciālista 

palīdze Liāna Jaunzeme. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

2018. gada 5. septembris, plkst. 11:00. 

 

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

 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

“Baltic Medica” UAB 58300,00 EUR 

 

“Gameda” UAB 101536,60 EUR 

 

“Interlux” SIA 111600,00 EUR 
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8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

2018. gada 5. septembris plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēma www.eis.gov.lv  

 

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

līgumcena: 

9.1. SIA “Interlux” par kopējo līgumcenu 111600,00 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. Izvērtējot UAB “Baltic Medica” tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija 

konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB 

“Baltic Medica” piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu 

finanšu piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām. 

10.3.2. Izvērtējot UAB “Gameda” tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma konstatēja, ka 

piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB 

“Gameda” piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu 

piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

10.3.3. Izvērtējot SIA “Interlux” tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma konstatēja, ka 

piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

10.3.4. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Interlux” piedāvājumu 

virzīt vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

 

10.4. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana 
10.4.1. Iepirkuma komisija secināja, ka Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā minētajām 

prasībām. 

10.4.2. Iepirkuma komisija pārbaudīja aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā, un 

aritmētiskās kļūdas nekonstatēja. 

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

piedāvājumu atzīt SIA “Interlux” piedāvājumu par kopējo līgumcenu 111600,00 

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: 05.09.2018. un uz lēmuma pieņemšanas dienu 06.09.2018.), 

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

pretendentam nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

 

http://www.eis.gov.lv/
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10.6. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Interlux” par kopējo 

līgumcenu 111600,00 EUR bez PVN. 

 

11. Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms 

 

12. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu: 

12.1. Izvērtējot UAB “Baltic Medica” tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatēja 

sekojošo: 

12.1.1. Neatbilst prasībai Nr. 1 “Materiāls -  augstas izturības nerūsējošais tērauds (ortinox 

vai līdzvērtīgs)”, jo pretendents piedāvā – “Titanium alloy” (titāns); 

12.1.2. Neatbilst prasībai Nr. 2 “Intramedullārās  kanulētā stieņa garums: 2.1. proksimāliem 

lūzumiem – 180mm; 2.2. kombinētiem lūzumiem 280 – 460mm, pieejami ar soli 

20mm, labais un kreisais”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā 

Medgal (Polija) kataloga 1.-2. lpp. ietverto informāciju, nav pieejami stieņu garumi: 

180, 300, 320, 440, 460 mm; 

12.1.3. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 3 “Intramedullārā stieņa 

diametrs proksimālā daļā 15,5mm, distālā 11mm”, jo, saskaņā ar tehniskā 

piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 3. lpp. ietverto informāciju, 

tajā nav datu par stieņa proksimālā gala diametru; 

12.1.4. Neatbilst prasībai Nr. 4 “Proksimālās fiksācijas “lag” skrūves atveres leņķi 120, 

125, 130 grādi”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal 

(Polija) kataloga 1. lpp. ietverto informāciju, nav pieejams stienis ar “lag” skrūves 

atveres leņķi 120 grādi; 

12.1.5. Neatbilst prasībai Nr. 5 “Distāli – viens ovālas formas caurums 5mm bloķējošai 

šķērsskrūvei dinamiskai vai statiskai fiksācijai”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 

atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 1. lpp. ietverto informāciju, pieejams 

stienis tikai ar 2 skrūvju caurumiem distālā galā; 

12.1.6. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 6 “M-L valgus izliekums 4 

grādi”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) 

kataloga 6. lpp. ietverto informāciju, tajā nav datu par stieņa “valgus izliekuma” 

lielumu; 

12.1.7. Neatbilst prasībai Nr. 8 ““Lag” skrūves 10.5mm diametrā ar pretrotācijas fiksācijas 

padziļinājumiem ik pēc 90 grādiem, ar garumiem no 70-120mm”, jo, saskaņā ar 

tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā Medgal (Polija) kataloga 3. lpp. ietverto 

informāciju, Lag skrūves diametrs ir 11 mm; 

12.1.8. Neatbilst prasībai Nr. 9 “Lag” skrūves fiksators ar vītnē iestrādātu plastikāta 

pretrotācijas gredzenu”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā 

Medgal (Polija) kataloga 3. lpp. ietverto informāciju, Lag skrūves fiksatorā nav 

iestrādāts plastmasas pretrotācijas elements. 

12.1.9. Ievērojot iepriekš minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendents tehniskajā 

piedāvājumā ir norādījis piedāvātās preces ražotāja tehniskajiem datiem neatbilstošu 

informāciju, saskaņā ar 3.1.2. – 3.1.8. punktā konstatēto. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB “Baltic 

Medica” piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu 

piedāvājumu vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

 

12.2. Izvērtējot UAB “Gameda” tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija konstatēja 

sekojošo: 

12.2.1. Neatbilst prasībai Nr. 1 “Materiāls -  augstas izturības nerūsējošais tērauds (ortinox 

vai līdzvērtīgs)”, jo pretendents piedāvā – “Materiāls – titāns”. 
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12.2.2. Neatbilst prasībai Nr. 2 “Intramedullārās  kanulētā stieņa garums: 2.1. proksimāliem 

lūzumiem – 180mm; 2.2. kombinētiem lūzumiem 280 – 460mm, pieejami ar soli 

20mm, labais un kreisais”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā 

kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, nav pieejami stieņu garumi: 280, 

300, 320, 440, 460 mm; 

12.2.3. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 3 “Intramedullārā stieņa 

diametrs proksimālā daļā 15,5mm, distālā 11mm”, jo, saskaņā ar tehniskā 

piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, tajā 

nav datu par stieņa proksimālā gala diametru; 

12.2.4. Neatbilst prasībai Nr. 4 “Proksimālās fiksācijas “lag” skrūves atveres leņķi 120, 

125, 130 grādi”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 

04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, nav pieejams stienis ar “lag” skrūves atveres 

leņķi 120 grādi; 

12.2.5. Nav iespējams pārliecināties par atbilstību prasībai Nr. 6 “M-L valgus izliekums 4 

grādi”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. 

lpp. ietverto informāciju, tajā nav datu par stieņa “valgus izliekuma” lielumu; 

12.2.6. Neatbilst prasībai Nr. 8 ““Lag” skrūves 10.5mm diametrā ar pretrotācijas fiksācijas 

padziļinājumiem ik pēc 90 grādiem, ar garumiem no 70-120mm”, jo, saskaņā ar 

tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto 

informāciju, Lag skrūves diametrs ir 11 mm; 

12.2.7. Neatbilst prasībai Nr. 9 “Lag” skrūves fiksators ar vītnē iestrādātu plastikāta 

pretrotācijas gredzenu”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā 

kataloga 04.14.-04.18. lpp. ietverto informāciju, Lag skrūves fiksatorā nav iestrādāts 

plastmasas pretrotācijas elements. 

12.2.8. Neatbilst prasībai Nr. 10 “Distālās šķērsskrūves 5mm diametrā garumā no 25-

50mm”, jo, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma atsaucē norādītajā kataloga 04.14.-

04.18. lpp. ietverto informāciju, nav pieejama 25 mm gara skrūve. 

12.2.9. Ievērojot iepriekš minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendents tehniskajā 

piedāvājumā ir norādījis piedāvātās preces ražotāja tehniskajiem datiem neatbilstošu 

informāciju, saskaņā ar 3.2.2. – 3.2.8. punktā konstatēto. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta UAB “Gameda” 

piedāvājumu, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu 

vērtēšana”, jo piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. 

 

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

iepirkuma procedūru: nav attiecināms 

 

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

nepamatoti lētu: nav attiecināms 

 

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

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:   ___________________ I. Rantiņa 

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks: ___________________ U. Zariņš 

 

Komisijas locekle  ___________________ S. Bringa 

 

Komisijas loceklis  ___________________ I. Bulāne 

 

Komisijas locekle     ___________________ L. Jaunzeme 


