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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

 

Atklāta konkursa  

„Sterilizācijas palīgmateriālu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/18K 

 

ZIŅOJUMS 

 

2018. gada 12. oktobrī 

 

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 2018/18K 

 

3. Iepirkuma līguma priekšmets: 

sterilizācijas palīgmateriālu un dezinfekcijas līdzekļu (turpmāk – Prece vai Preces) piegāde, 

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

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 33 daļās: 
1. daļa - Medicīniskā marle pārsienamā materiāla izgatavošanai; 

2. daļa - Nesterilas marles saites; 

3. daļa - Nesterilas medicīniskās marles salvetes ar RTG diegu; 

4. daļa - Nesterilas medicīniskās marles salvetes; 

5. daļa - Nesterilas vēdera salvetes ar Rtg diegu; 

6. daļa - Tamponēšanas pārsējs 200cm x 5cm ar Rtg diegu; 

7. daļa - Nesterili medicīniskie marles tamponi; 

8. daļa - Elastīgās saites operāciju vajadzībām; 

9. daļa - Tubulāra elastīgā kompresijas saite; 

10. daļa - Tubulāra elastīgā kompresijas saite izmantošanai zem pneimatiskā žņauga 

endoprotezēšanas operācijās; 

11. daļa - Sterili materiāli klīnisko nodaļu vajadzībām; 

12. daļa - Sterili pārklāji klīnisko nodaļu vajadzībām; 

13. daļa - Sterili pārklāji uzņemšanas nodaļas vajadzībām; 

14. daļa - Ķīmiskie indikatori tvaika, formaldehīda un etilēna oksīda sterilizācijai; 

15. daļa - Tvaika un formaldehīda sterilizācijas cikla monitorēšana un bioloģiskie testi; 

16. daļa - Indikatorstripi Bowie & Dick testa veikšanai; 

17. daļa - Medicīniskā līplenta iepakojumu sastiprināšanai tvaika sterilizācijai; 

18. daļa - Indikatoru uzlīmes marķēšanas pistolei; 

19. daļa - Sterilizācijas iepakojamais papīrs un neaustais materiāls veļas un instrumentu 

komplektu iesaiņošanai; 

20. daļa - Papīra - plastikāta pakas un ruļļi tvaika sterilizācijai; 

21. daļa - Pretputekļu maisi; 

22. daļa - Pretputekļu maisi atsevišķu instrumentu/implantu iepakošanai; 

23. daļa - Sterilizācijas mitrumu absorbējošais papīrs; 

24. daļa - Silikona caurules; 

25. daļa - Lentas veida Esmarha žņaugi operāciju vajadzībām; 

26. daļa - Instrumentu aizsargi asajiem instrumentiem; 

27. daļa - Sterilizējamas instrumentu marķēšanas līplentas; 
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28. daļa - Ķirurģisko instrumentu manuālās dezinfekcijas – tīrīšanas līdzeklis CSAN 

vajadzībām; 

29. daļa - Ķīmiskie līdzekļi instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām; 

30. daļa - Instrumentu virsmas atjaunošanas līdzeklis; 

31. daļa - Ķīmiskie līdzekļi operāciju apavu apstrādei mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtās; 

32. daļa - Manuālās dezinfekcijas līdzeklis klīniskajām nodaļām; 

33. daļa - Kastes manuālajai instrumentu apstrādei. 

 

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

lapā – 26.07.2018. 
 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) valdes locekles I. 

Rantiņas 2018. gada 20. jūlija rīkojumu Nr. 01-6/101 apstiprinātā iepirkuma komisija: 

iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājas vietniece, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas 

vadītāja Inga Buša, 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 13. augusts, plkst. 11:00. 

 

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

 

Daļai Nr. 1 - Medicīniskā marle pārsienamā materiāla izgatavošanai 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"MedBalt" SIA EIRO 27321.84* 

EIRO 327.00 

"Medilink" SIA EIRO 495 

"SANTAKS" SIA EIRO 600 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 488.7 
*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. 

 

Daļai Nr. 2 - Nesterilas marles saites 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"SANTAKS" SIA EIRO 1660 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 2185 

 

Daļai Nr. 3 - Nesterilas medicīniskās marles salvetes ar RTG diegu 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Medilink" SIA EIRO 3850.4 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 3566 

 

Daļai Nr. 4 - Nesterilas medicīniskās marles salvetes 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 23466 

"Medilink" SIA EIRO 20661.5 

"Mediq Latvija" SIA EIRO 22798 
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"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 22856 

 

Daļai Nr. 5 - Nesterilas vēdera salvetes ar Rtg diegu 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Medeksperts" SIA EIRO 164.5 

"Medilink" SIA EIRO 165 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 196.85 

 

Daļai Nr. 6 - Tamponēšanas pārsējs 200cm x 5cm ar Rtg diegu 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"OneMed" SIA EIRO 4250 

 

Daļai Nr. 7 - Nesterili medicīniskie marles tamponi 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 3739.8 

"Medilink" SIA EIRO 3111.4 

 

Daļai Nr. 8 - Elastīgās saites operāciju vajadzībām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"OneMed" SIA EIRO 1386.87 

 

Daļai Nr. 9 - Tubulāra elastīgā kompresijas saite 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 199.35 

 

Daļai Nr. 11 - Sterili materiāli klīnisko nodaļu vajadzībām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 36290 

"Medilink" SIA EIRO 7710 

"OneMed" SIA EIRO 5820 

 

Daļai Nr. 12 - Sterili pārklāji klīnisko nodaļu vajadzībām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Medilink" SIA EIRO 17340 

"OneMed" SIA EIRO 12030 

 

Daļai Nr. 13 - Sterili pārklāji uzņemšanas nodaļas vajadzībām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 1328 

"Medeksperts" SIA EIRO 921 

"Medilink" SIA EIRO 1034 

"Mediq Latvija" SIA EIRO 2114 

"OneMed" SIA EIRO 902 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 1388.46 

 

Daļai Nr. 14 - Ķīmiskie indikatori tvaika, formaldehīda un etilēna oksīda sterilizācijai 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"AB Medical Group Riga" SIA EIRO 1995 

"SANTAKS" SIA EIRO 1215 
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Daļai Nr. 15 - Tvaika un formaldehīda sterilizācijas cikla monitorēšana un bioloģiskie testi 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Remedine" SIA EIRO 3602.5 

 

Daļai Nr. 16 - Indikatorstripi Bowie & Dick testa veikšanai 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Remedine" SIA EIRO 2210 

 

Daļai Nr. 17 - Medicīniskā līplenta iepakojumu sastiprināšanai tvaika sterilizācijai 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Mediq Latvija" SIA EIRO 2114 

"OneMed" SIA EIRO 480.84 

"SANTAKS" SIA EIRO 725.72 

 

Daļai Nr. 18 - Indikatoru uzlīmes marķēšanas pistolei 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Remedine" SIA EIRO 2601 

"SANTAKS" SIA EIRO 3271.2 

 

Daļai Nr. 19 - Sterilizācijas iepakojamais papīrs un neaustais materiāls veļas un instrumentu 

komplektu iesaiņošanai 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"OneMed" SIA EIRO 3788.58 

"SANTAKS" SIA EIRO 3679.94 

 

Daļai Nr. 20 - Papīra - plastikāta pakas un ruļļi tvaika sterilizācijai 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Mediq Latvija" SIA EIRO 8987.52 

"SANTAKS" SIA EIRO 8238.51 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 6275.84 

 

Daļai Nr. 21 - Pretputekļu maisi 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"OneMed" SIA EIRO 1836 

"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) EIRO 1097.7 

 

Daļai Nr. 23 - Sterilizācijas mitrumu absorbējošais papīrs 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Mediq Latvija" SIA EIRO 450.9 

"OneMed" SIA EIRO 356.4 

 

Daļai Nr. 24 - Silikona caurules 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 3912.5 

"Medeksperts" SIA EIRO 3775 

"Medilink" SIA EIRO 2527.5 

"Mediq Latvija" SIA EIRO 3752.5 

"SANTAKS" SIA EIRO 3320 

 

Daļai Nr. 25 - Lentas veida Esmarha žņaugi operāciju vajadzībām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Arbor Medical Korporācija" SIA EIRO 2500 
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Daļai Nr. 26 - Instrumentu aizsargi asajiem instrumentiem 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"OneMed" SIA EIRO 624 

 

Daļai Nr. 27 - Sterilizējamas instrumentu marķēšanas līplentas 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"OneMed" SIA EIRO 1867 

 

Daļai Nr. 28 - Ķirurģisko instrumentu manuālās dezinfekcijas – tīrīšanas līdzeklis CSAN 

vajadzībām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

Hygeia SIA EIRO 3988 

 

Daļai Nr. 29 - Ķīmiskie līdzekļi instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Brama"SIA EIRO 4603 

 

Daļai Nr. 30 - Instrumentu virsmas atjaunošanas līdzeklis 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Brama"SIA EIRO 395.2 

Hygeia SIA EIRO 680 

 

Daļai Nr. 32 - Manuālās dezinfekcijas līdzeklis klīniskajām nodaļām 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

"Brama"SIA EIRO 7104 

Hygeia SIA EIRO 4800 

"Medilink" SIA EIRO 4800 

 

Daļai Nr. 33 - Kastes manuālajai instrumentu apstrādei 

Pretendents Kopējā piedāvātā cena 

Hygeia SIA EIRO 228 

"Medilink" SIA EIRO 385 

 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

2018. gada 13. augusts 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 “MedBalt” par kopējo cenu 327,00 EUR bez PVN; 

9.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā – SIA “SANTAKS” par kopējo cenu 1660.00 EUR bez 

PVN; 

9.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā – SIA “TZMO Latvija” par kopējo cenu 3566.00 EUR 

bez PVN; 

9.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 20661.50 EUR bez 

PVN; 

9.5. iepirkuma priekšmeta 5. daļā – SIA “Medeksperts” par kopējo cenu 164.50 EUR bez 

PVN; 

9.6. iepirkuma priekšmeta 6. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 4250.00 EUR bez 

PVN; 

9.7. iepirkuma priekšmeta 7. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 3111.40 EUR bez 

PVN; 

http://www.eis.gov.lv/


 6 

9.8. iepirkuma priekšmeta 8. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 1386.87 EUR bez 

PVN; 

9.9. iepirkuma priekšmeta 11. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 5820.00 EUR bez 

PVN; 

9.10. iepirkuma priekšmeta 12. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 12030.00 EUR bez 

PVN; 

9.11. iepirkuma priekšmeta 13. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 902.00 EUR bez 

PVN; 

9.12. iepirkuma priekšmeta 14. daļā – SIA “SANTAKS” par kopējo cenu 1215.00 EUR bez 

PVN; 

9.13. iepirkuma priekšmeta 15. daļā – SIA “Remedine” par kopējo cenu 3602.50 EUR bez 

PVN; 

9.14. iepirkuma priekšmeta 16. daļā – SIA “Remedine” par kopējo cenu 2210.00 EUR bez 

PVN; 

9.15. iepirkuma priekšmeta 17. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 480.84 EUR bez 

PVN; 

9.16. iepirkuma priekšmeta 18. daļā – SIA “Remedine” par kopējo cenu 2601.00 EUR bez 

PVN; 

9.17. iepirkuma priekšmeta 19. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 3788.58 EUR bez 

PVN; 

9.18. iepirkuma priekšmeta 20. daļā – SIA “TZMO Latvija” par kopējo cenu 6275.84 EUR 

bez PVN; 

9.19. iepirkuma priekšmeta 21. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 1836.00 EUR bez 

PVN; 

9.20. iepirkuma priekšmeta 23. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 356.40 EUR bez 

PVN; 

9.21. iepirkuma priekšmeta 24. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 2527.50 EUR bez 

PVN; 

9.22. iepirkuma priekšmeta 25. daļā – SIA “Arbor Medical Korporācija” par kopējo cenu 

2500.00 EUR bez PVN; 

9.23. iepirkuma priekšmeta 26. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 624.00 EUR bez 

PVN; 

9.24. iepirkuma priekšmeta 27. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 1867.00 EUR bez 

PVN; 

9.25. iepirkuma priekšmeta 28. daļā – SIA “Hygeia” par kopējo cenu 3988.00 EUR bez PVN; 

9.26. iepirkuma priekšmeta 29. daļā – SIA “Brama” par kopējo cenu 4603.00 EUR bez PVN; 

9.27. iepirkuma priekšmeta 30. daļā – SIA “Brama” par kopējo cenu 395.20 EUR bez PVN; 

9.28. iepirkuma priekšmeta 32. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 4800.00 EUR bez 

PVN; 

9.29. iepirkuma priekšmeta 33. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 385.00 EUR bez 

PVN. 

 

Kopējā cena ir 97935.13 EUR bez PVN. 

 

9.30. Iepirkuma komisija nolēma izbeigt iepirkumu iepirkuma priekšmeta 9. daļā, jo iesniegts 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums. 

9.31. Iepirkuma komisija nolēma izbeigt iepirkumu iepirkuma priekšmeta 10., 22. un 31. daļā, 

jo nav iesniegts neviens piedāvājums. 
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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 SIA “Medbalt” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5., 

7., 11., 12., 13., 24., 32. un 33. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums 

atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5., 7., 11., 

12., 13., 24., 32. un 33. daļā. 

10.3.1.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Medbalt” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1., 3., 4., 5., 7., 11., 12., 13., 24., 32. un 

33. daļā virzīt vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu 

piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.2. Izvērtējot SIA “Medilink” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā, 

Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām 

iepirkuma priekšmeta 1. daļā. 

10.3.2.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Medilink” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā virzīt vērtēšanai nākošajā 

posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.3. Izvērtējot SIA “Mediq Latvija” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4., 13., 

17., 20., 23. un 24. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 4., 13., 17., 20., 23. un 24. daļā. 

10.3.3.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Mediq Latvija” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 4., 13., 17., 20., 23. un 24. daļā virzīt 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.4. Izvērtējot SIA “Medeksperts” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 5., 13. un 

24. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām iepirkuma priekšmeta 5., 13. un 24. daļā. 

10.3.4.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Medeksperts” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 5., 13. un 24. daļā virzīt vērtēšanai 

nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.5. Izvērtējot SIA “OneMed” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 6., 8., 11., 

12., 13., 17., 19., 21., 23., 26. un 27. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, 

piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 6., 8., 11., 

12., 13., 17., 19., 21., 23., 26. un 27. daļā. 

10.3.5.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “OneMed” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 6., 8., 11., 12., 13., 17., 19., 21., 23., 

26. un 27. daļā virzīt vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu 

piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.6. Izvērtējot SIA “AB Medical Group AB” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 

14. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām iepirkuma priekšmeta 14. daļā. 

10.3.6.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “AB Medical 

Group AB” piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 14. daļā virzīt vērtēšanai 

nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 
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10.3.7. Izvērtējot SIA “Remedine” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 15., 16. un 

18. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām iepirkuma priekšmeta 15., 16. un 18. daļā. 

10.3.7.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Remedine” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 15., 16. un 18. daļā virzīt vērtēšanai 

nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.8. Izvērtējot SIA “Brama” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 29., 30. un 32. 

daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju 

prasībām iepirkuma priekšmeta 29., 30. un 32. daļā. 

10.3.8.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma SIA “Brama” 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 29., 30. un 32. daļā virzīt vērtēšanai 

nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.9. Izvērtējot SIA “Arbor Medical Korporācija” tehnisko piedāvājumu iepirkuma 

priekšmeta 4., 7., 11., 13., 24. un 25. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka 

piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 4., 7., 11., 

13., 24. un 25. daļā, bet neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma 

priekšmeta 9. daļā. 

10.3.9.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt SIA “Arbor 

Medical Korporācija” piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 9. daļā, nevirzot 

to vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu 

vērtēšana”, savukārt iepirkuma priekšmeta 4., 7., 11., 13., 24. un 25. daļā 

virzīt vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu 

vērtēšana”. 

10.3.10. Izvērtējot SIA “Hygeia” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 28., 30. un 

32. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 28., 30. un 32. daļā, bet neatbilst 

Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 33. daļā. 

10.3.10.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt SIA 

“Hygeia” piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 33. daļā, nevirzot to 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, 

savukārt iepirkuma priekšmeta 28., 30. un 32. daļā virzīt vērtēšanai 

nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.11. Izvērtējot SIA “TZMO Latvija” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1., 2., 

3., 4., 5., 13., 20. un 21. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums atbilst 

Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 13. un 20. 

daļā, bet neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 21. daļā. 

10.3.11.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt SIA “TZMO 

Latvija” piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 21. daļā, nevirzot to 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, 

savukārt iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 13. un 20. daļā virzīt 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

10.3.12. Izvērtējot SIA “SANTAKS” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1., 2., 

14., 17., 18., 19., 20. un 24. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums 

atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1., 2., 14., 17., 18., 

20. un 24. daļā, bet neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 

19. daļā. 

10.3.12.1. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt SIA 

“SANTAKS” piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19. daļā, nevirzot to 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”, 

savukārt iepirkuma priekšmeta 1., 2., 14., 17., 18., 20. un 24. daļā virzīt 

vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 
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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. Iepirkuma komisija pārbaudīja aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un 

konstatēja aritmētisko kļūdu SIA “MedBalt” finanšu piedāvājumā iepirkuma 

priekšmeta 1. daļā. 

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

komisija šo 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 “MedBalt” par kopējo cenu 327,00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā – SIA “SANTAKS” par kopējo cenu 

1660.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā – SIA “TZMO Latvija” par kopējo cenu 

3566.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 

20661.50 EUR bez PVN; 

10.4.4.5. iepirkuma priekšmeta 5. daļā – SIA “Medeksperts” par kopējo cenu 

164.50 EUR bez PVN; 

10.4.4.6. iepirkuma priekšmeta 6. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 4250.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.7. iepirkuma priekšmeta 7. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 3111.40 

EUR bez PVN; 

10.4.4.8. iepirkuma priekšmeta 8. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 1386.87 

EUR bez PVN; 

10.4.4.9. iepirkuma priekšmeta 11. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 5820.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.10. iepirkuma priekšmeta 12. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 

12030.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.11. iepirkuma priekšmeta 13. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 902.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.12. iepirkuma priekšmeta 14. daļā – SIA “SANTAKS” par kopējo cenu 

1215.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.13. iepirkuma priekšmeta 15. daļā – SIA “Remedine” par kopējo cenu 

3602.50 EUR bez PVN; 

10.4.4.14. iepirkuma priekšmeta 16. daļā – SIA “Remedine” par kopējo cenu 

2210.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.15. iepirkuma priekšmeta 17. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 480.84 

EUR bez PVN; 

10.4.4.16. iepirkuma priekšmeta 18. daļā – SIA “Remedine” par kopējo cenu 

2601.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.17. iepirkuma priekšmeta 19. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 3788.58 

EUR bez PVN; 

10.4.4.18. iepirkuma priekšmeta 20. daļā – SIA “TZMO Latvija” par kopējo cenu 

6275.84 EUR bez PVN; 

10.4.4.19. iepirkuma priekšmeta 21. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 1836.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.20. iepirkuma priekšmeta 23. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 356.40 

EUR bez PVN; 
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10.4.4.21. iepirkuma priekšmeta 24. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 

2527.50 EUR bez PVN; 

10.4.4.22. iepirkuma priekšmeta 25. daļā – SIA “Arbor Medical Korporācija” par 

kopējo cenu 2500.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.23. iepirkuma priekšmeta 26. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 624.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.24. iepirkuma priekšmeta 27. daļā – SIA “OneMed” par kopējo cenu 1867.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.25. iepirkuma priekšmeta 28. daļā – SIA “Hygeia” par kopējo cenu 3988.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.26. iepirkuma priekšmeta 29. daļā – SIA “Brama” par kopējo cenu 4603.00 

EUR bez PVN; 

10.4.4.27. iepirkuma priekšmeta 30. daļā – SIA “Brama” par kopējo cenu 395.20 

EUR bez PVN; 

10.4.4.28. iepirkuma priekšmeta 32. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 

4800.00 EUR bez PVN; 

10.4.4.29. iepirkuma priekšmeta 33. daļā – SIA “Medilink” par kopējo cenu 385.00 

EUR bez PVN. 

10.5. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana 
10.5.1. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz SIA “MedBalt”, SIA “TZMO Latvija”, 

SIA “SANTAKS”, SIA “Medilink”, SIA “Medeksperts”, SIA “OneMed” nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā un otrās 

daļas 2. punktā minētie gadījumi, pieprasīja, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā minētie gadījumi. Minētie 

pretendenti iesniedza attiecīgās kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka 

pretendenti neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas un otrās daļas 

2. punkta izslēgšanas nosacījumiem. 

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

kuriem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, nav izslēdzami no iepirkuma 

procedūras, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta nosacījumiem, un 

konstatēja, ka pretendentiem nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

 

11. Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms 

 

12. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu: 

12.1. Izvērtējot SIA “Arbor Medical Korporācija” tehnisko piedāvājumu iepirkuma 

priekšmeta 9. daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām, un Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt 

pretendenta piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 9. daļā, nevirzot to vērtēšanai nākošajā 

posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

12.2. Izvērtējot SIA “SANTAKS” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19. daļā, 

Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas 

prasībām, un Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 19. daļā, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā 

„Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

12.3. Izvērtējot SIA “TZMO Latvija” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 21. 

daļā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas 

prasībām, un Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 21. daļā, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā 

„Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

12.4. Izvērtējot SIA “Hygeia” tehnisko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 33. daļā, 

Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas 
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prasībām, un Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma noraidīt pretendenta 

piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 33. daļā, nevirzot to vērtēšanai nākošajā posmā 

„Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”. 

 

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 vietniece ___________________ I. Buša 

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece  ___________________ S. Bringa 

 

Komisijas locekle  ___________________ I. Bulāne 

 

Komisijas locekle  ___________________ L. Jaunzeme 

 


