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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

Iepirkuma procedūras „Materiāli un piederumi mikroorganismu kultivēšanai, identifikācijai 

un antimikrobiālās jutības noteikšanai darbam ar  mikrobioloģijas laboratorijā aprobētām 
metodēm”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/9MP 

   

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

 

2013. gada 03.maijā plkst.08.00 

 
 

1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” (turpmāk tekstā Slimnīca) 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 

adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,  

tālr. 67399300, fakss 67392348 

„Swedbank” AS 

Konta Nr. LV92HABA0551009437916 

Kods: HABALV22  

 

2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots 2013. gada 16.aprīlī. 
 

3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar slimnīcas valdes priekšsēdētāja V.Jurkeviča 

2013. gada 10.aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/40 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma 

komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: galvenā 
māsa Ilze Neparte un medicīnas direktors Ivars Ūpis. 

 

4. Finansēšanas avots – VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi. 
 

5. Iepirkuma mērķis – nodrošināt slimnīcas mikrobioloģijas laboratoriju ar materiāliem un 

piederumiem mikroorganismu kultivēšanai, identifikācijai un antimikrobiālās jutības 

noteikšanai. 

6. Iepirkuma priekšmets – Materiāli un piederumi mikroorganismu kultivēšanai, identifikācijai 

un antimikrobiālās jutības noteikšanai darbam ar  mikrobioloģijas laboratorijā aprobētām 

metodēm, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma Pielikumā 
Nr. 2. 

6.1. Iepirkuma priekšmets sadalīts 5 (piecās) daļās: 

6.1.1. 1.daļa - antibiotiku diski mikroorganismu jutības noteikšanai, saderīgi ar BD 

mehānisko disku dispenseru. 

6.1.2. 2. daļa - dehidratētās mikrobioloģiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai, 

diferencēšanai, identificēšanai un kopskaita noteikšanai. 

6.1.3. 3.daļa - lietošanai gatavās hromogēnās mikrobioloģiskās barotnes platēs 

mikroorganismu kultivēšanai, diferencēšanai, identificēšanai. 

6.1.4. 4.daļa - speciālās barotnes aerobo un anaerobo mikroorganismu kultivēšanai asins 

septicēmijas analizatorā Bactec. 
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6.1.5. 5.daļa - diagnostiskās sistēmas infekcijas slimību izraisošo mikroorganismu 

noteikšanai. 

 

7. Pretendentu atlases kritēriji: 
7.1. Pretendenti iepirkuma procedūrā var būt jebkura juridiska persona, kura ir reģistrēta 

LR Uzņēmumu reģistrā, Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgajā struktūrā, un izsaka 

vēlēšanos piedalīties šajā iepirkuma procedūrā. 
7.2.  Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības 

pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un 

savstarpējas atzīšanas principiem. 

 

8. Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā: 
8.1. PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja: 

8.1.1. pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. Minētais izslēgšanas nosacījums 

netiek piemērots, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. 

8.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 
8.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 

teritorijā uzturas nelikumīgi. Minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 

vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. 

8.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana 

bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. Minētais izslēgšanas nosacījums netiek 

piemērots, ja no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 18 mēneši. 

8.1.3. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, 

ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts. 

8.1.4.  pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

8.1.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

 

 

9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš: 
Piedāvājums bija jāiesniedz līdz 2013. gada 29. aprīlim, plkst. 11.00, VSIA “Traumatoloģijas un 

ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā valdes loceklei Inesei 

Rantiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu. 
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10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2013. gada 29.aprīlī plkst. 11.00, VSIA 

„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, 
Latvijā, slēgtā sanāksmē. 

11. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma 

iesniegšanas datums un laiks, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu: 

 
Nr. p. 

k. 

Pretendents, reģ. Nr., adrese Piedāvājuma iesniegšanas 

laiks, datums, Nr. 

1.  SIA „Enola”, reģ.Nr. 40103049886, Kr.Valdemāra 48, 

Rīga, LV-1013 

25.04.2013., Plkst. 11.40. 

reģ.Nr.01-28/51 

2.  SIA „Invitros”, reģ.Nr. 40003446425, Viskaļu iela 11, 

Rīga, LV-1026 

29.04.2013., Plkst.09.40. 

reģ/Nr.01-28/52 

3.  SIA „E-Med.lv”, reģ.Nr. 40103375646, Dzirnavu iela 43-8, 

Rīga, LV-1010 
29.04.2013., Plkst.10.25. 

reģ/Nr.01-28/53 

4.  SIA „Interlux”, reģ. nr. 40003793189, „Jaunbūmaņi”, 

Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 
29.04.2013., Plkst.10.40. 

reģ/Nr.01-28/54 

 

 

12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu 

Iepirkuma komisija iepirkuma komisijas sēdē 2013. gada 02.maijā (protokols Nr.2) konstatēja, ka 

pretendentu: 

12.1. SIA „Enola”, reģ.Nr. 40103049886, atlases dokumenti neatbilst iepirkuma 

procedūras nolikuma prasībām. Pretendents nav iesniedzis nolikuma 27.punktā minēto 

dokumentāciju. Eiropas Savienībā izdotu dokumentu (kopiju), kas apliecina In vitro 

diagnostikas medicīnas ierīču kvalitāti (atbilstība direktīvai 93/42 EEC-Medical devices). 

Iepirkuma komisija nolemj izslēgt pretendentu no tālākas vērtēšanas. 

12.2. SIA „Invitros”, reģ.Nr. 40003446425, atlases dokumenti neatbilst iepirkuma 

procedūras nolikuma prasībām: 

12.2.1. Pretendents nav iesniedzis nolikuma 28.punktā minēto dokumentāciju. Piedāvājumam 

nav pievienots pretendenta testēšanas iekārtas ražotāja izdots aktualizēts dokuments par 

piedāvājamo reaģentu saderību ar konkrēto iekārtas modeli.  

12.2.2. Atbilstoši nolikuma 29.punktam, piedāvājumam pievienotā pretendenta ražotāja 

autorizācijas vēstule, izdota 2003.gada 10.janvārī. SIA „Interlux” piedāvājuma 

pievienotā 2012.gada 06.janvārī liecina par to, ka BECTON DICKISON AB ieceļ SIA 

„Interlux” kā BECTON DICSON AB pilnvarotu izplatītāju Latvijas teritorijā visam 

BD produktu klāstam (BD Bioscienses, BD Diagnostics un BD Medical) ar bīdi, kad 

2009.gada oktobrī BECTON DICKISON AB pārtrauca sadarbību ar SIA 

„INVITROS”, tās bijušo izplatītāju Latvijas teritorijā. Iepirkuma komisija nolemj 

izslēgt pretendentu no tālākas vērtēšanas iepirkuma priekšmeta 1.daļā, 4.daļā un 5.daļā. 

12.3. SIA „E-Med.lv”, reģ.Nr. 40103375646, atlases dokumenti atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām un var tikt vērtēts nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma vērtēšana”. 
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12.4. SIA „Interlux”, reģ. nr. 40003793189, atlases dokumenti atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām un var tikt vērtēts nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma vērtēšana”. 

 

13. Pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude  

13.1. SIA „Invitros”, reģ.Nr. 40003446425, tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta 2.daļā un 3.daļā un pretendenta iesniegtais 

piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. 

13.2. SIA „E-Med.lv”, reģ.Nr. 40103375646, iesniedzis piedāvājumu par iepirkuma 

priekšmeta 2.daļu un 3.daļu. Tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām un pretendenta iesniegtais piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. 

13.3. SIA „Interlux”, reģ. nr. 40003793189, iesniedzis piedāvājumu par iepirkuma 

priekšmeta 1.daļu, 2.daļu, 3.daļu, 4.daļu un 5.daļu. Tehniskais piedāvājums atbilst 

tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta iesniegtais piedāvājums var tikt vērtēts 

nākošajā posmā. 

 

14. Pretendentu finanšu piedāvājuma vērtēšana  

14.1. Iepirkuma komisija veica pretendenta finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena attiecīgajā iepirkuma 

priekšmeta daļā, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (LVL, 

bez PVN) ir viszemākā. 

Nr. p. 

k. 

Pretendents Piedāvājuma 

cena LVL bez 

PVN 24 

mēnešiem par 

iepirkuma 

priekšmeta 

1.daļu 

Piedāvājuma 

cena LVL bez 

PVN 24 

mēnešiem par 

iepirkuma 

priekšmeta 

2.daļu 

Piedāvājuma 

cena LVL bez 

PVN 24 

mēnešiem par 

iepirkuma 

priekšmeta 

3.daļu 

Piedāvājuma 

cena LVL bez 

PVN 24 

mēnešiem par 

iepirkuma 

priekšmeta 

4.daļu 

Piedāvājuma 

cena LVL bez 

PVN 24 

mēnešiem par 

iepirkuma 

priekšmeta 

5.daļu 

1. SIA „Invitros”  837.70 495.00   

2. SIA „E-Med.lv”  836.54 868.10   

3. SIA „Interlux” 653.80 769.55 326.50 4156.00 2475.60 

Aritmētiskās kļūdas iepirkuma komisija nekonstatēja. 

Iepirkuma komisija nolēma atzīt SIA „Interlux”, reģ.nr. 40003793189, par pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā 

norādītajām prasībām, un tā piedāvājums ir ar viszemāko cenu. Kopējā līguma summa par 

iepirkuma priekšmeta 1.daļu, 2.daļu, 3.daļu, 4.daļu un 5.daļu LVL 8381.45 bez PVN (divdesmit 

četriem kalendārajiem mēnešiem). 

SIA „Interlux”, reģ. nr. 40003793189, piedāvājumam pievienojis iepirkuma procedūras nolikuma 

30.1. punktā minēto izziņu.  

Iepirkuma komisija ieguva informāciju no publiski pieejamās datu bāzes interneta vietnē: 

www.lursoft.lv, ka Pretendents SIA „Interlux”, reģ.nr. 40003793189, nav pasludināts 

maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. 
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Iepirkuma komisija uzdod vecākai iepirkumu speciālistei D.Kalniņai: 

1. nosūtīt pretendentiem paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem; 

2. publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un 

Pasūtītāja mājas lapā. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: 

 

 I.Rantiņa 

 

Komisijas locekļi:   

 I.Neparte 

 

 

 I.Ūpis 

 

Vecākā iepirkumu speciāliste: 

 D.Kalniņa 

 


