Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Iepirkuma procedūras „Ķirurģisko instrumentu asināšanas, slīpēšanas un remonta
pakalpojumi”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/36MP
LĒMUMS
2014. gada 17.oktobrī, plkst.08.30

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

2.

Paziņojums par plānoto līgumu internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un
Slimnīcas mājas lapā ievietots 2014. gada 16.septembrī.

3.

Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar slimnīcas valdes priekšsēdētajas A.Vaivodes
2014. gada 16.septembra rīkojumu Nr. 01-6/124 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi:
centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša un vecākā
iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa.

4.

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

5.

Iepirkuma priekšmets – Ķirurģisko instrumentu asināšanas, slīpēšanas un remonta pakalpojumi,
saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā par abām pozīcijām un tajās norādītajiem
daudzumiem. Nepilnīgs piedāvājums netiks vērtēts.

6.

CPV kods: galvenais priekšmets: 50000000 - 5.

7.

Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:
7.1.
PASŪTĪTĀJS izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem
gadījumiem:
7.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst
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Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājumā
norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR, bez PVN) ir viszemākā.
9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš:
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2014. gada 30. septembrim plkst. 11.00 VSIA “Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai
iepirkumu speciālistei Ditai Kalniņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2014. gada 30.septembrī 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.
Pretendents, reģ. Nr., adrese
Piedāvājuma iesniegšanas
k.
laiks, datums, Nr.
1. SIA „Scruples”, reģistrācijas Nr. 40003015050,
30.09.2014., Plkst.08.50,
reģ.Nr.01-28/204
Gaujas ielā 30, Mārupe, LV-2167

12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu:
Iepirkuma komisija iepirkuma komisijas sēdē 2014. gada 16. oktobrī (protokols Nr.2) konstatēja, ka
SIA „Scruples” iesniegtajam uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināti ar
pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu
apliecinājusi uzņēmuma grāmatvede (pilnvara piedāvājumam nav pievienota), nevis uzņēmuma
vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Iepirkuma komisija izvērtēja iesniegtā piedāvājuma noformējuma
trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām. Ņemot vērā to, ka Pieteikumā iepirkuma procedūrai (Atlases dokumentu 3.lpp.)
piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā, līguma noslēgšanai pilnvarotā
persona ir norādīta grāmatvede Arina Titova, iepirkuma komisija atzina to par nebūtisku. Iepirkuma
komisija nolēma, ka piedāvājums atbilst nolikuma 16. līdz 18. punkta prasībām, un, vienbalsīgi
balsojot „Par”, nolēma, ka piedāvājums var tikt virzīts vērtēšanai nākošajā kārtā.

13. Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana
Iepirkuma komisija iepirkuma komisijas sēdē 2014. gada 16. oktobrī (protokols Nr.2) konstatē, ka:
SIA „Scruples”, piedāvājums atbilst pretendenta atlases dokumentu pārbaudei nolikumā
izvirzītajām prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma
atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 3, pret – 0.

14. Pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
14.1. Iepirkuma komisija iepirkuma komisijas sēdē 2014. gada 16. oktobrī (protokols Nr.2) uzsāk
Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu un konstatē, ka SIA „Scruples” piedāvājums neatbilst
tehniskās specifikācijas prasībām, jo nav iesniegti sekojoši papildus iesniedzamie
dokumenti:
14.1.1. Rakstisks apliecinājums, ka gadījumā, ja Pasūtītājs atdos remontā vai uz asināšanu
instrumentu, kura pilnvērtīgs remonts vai pilnvērtīga asināšana nodiluma pakāpes dēļ
vairs nav iespējama (rezultātā instruments vairs nepildīs savas funkcijas), pretendents
kā eksperts rakstiski noformēs un izsniegs Pasūtītājam aktu.
14.1.2. Rakstisks apliecinājums, ka pretendents veiks Pasūtītāja instrumentu funkciju
pārbaudi un akta sastādīšanu slimnīcā uz vietas katra mēneša pēdējā piektdienā.
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14.1.3. Rakstisks apliecinājums, ka nepareizi vai nekvalitatīvi saremontēts instruments tiks
saremontēts atkārtoti bez maksas vai arī tiks kompensēta tā cena, ja instruments pēc
remonta vairs nebūs lietojams.
14.2. Iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot „Pret”, nolēma, ka piedāvājums netiks virzīts
vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par – 0, pret –3.
Tā kā vienīgā pretendenta SIA „Scruples” iesniegtais piedāvājums neatbilst izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām, iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot „Par” pieņem lēmumu izbeigt
iepirkuma procedūru.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

I.Rantiņa

I.Buša

D.Kalniņa

3

