Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Atklāta konkursa
„Ķirurģiskās rentgeniekārtas ortopēdiskā komplektācijā piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/5K – ERAF
ZIŅOJUMS

2017. gada 27. novembrī, Rīgā, Duntes ielā 22
1. Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729.
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
06/11/2017.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 31.oktobra rīkojumu Nr. 016/127 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle
Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - galvenais ārsts Uģis Zariņš,
komisijas locekļi: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, finanšu
ekonomiste Ieva Kļaviņa, vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa.
4. Prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālajām spējām:
Pretendenta rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas,
personāls, kas nepieciešams iepirkuma realizācijai.
5. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju
prasībām, un kura cena ir viszemākā.
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 27. novembrim plkst. 11.00, VSIA
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II
stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai
nosūtot pa pastu.
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017. gada 27. novembrī, plkst. 11.00, VSIA
„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču
zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā.
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8. Pretendenta nosaukums, piedāvātā cena:
Nr. p.
Pretendents, reģ. Nr., adrese
k.
1.

SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ. nr. 40003547099,
Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads,
LV-1076

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

54 800.00

9. Pretendentu nosaukumi, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru
nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:
27.11.2017. Protokols nr. 3-ERAF:
9.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude.
9.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma 17. līdz 25. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un
konstatēja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājuma noformējums atbilst
izvirzītajām prasībām.
9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt
vērtēts nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums:
par – 5, pret – 0.
9.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude.
9.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta Atlases dokumenti atbilst nolikuma
37.-41. punktā izvirzītajām prasībām.
9.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt
vērtēts nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.
9.2.3. Vērtējot, kādēļ konkursā piedāvājumu iesniedz viens pretendents, iepirkuma
komisija vēlreiz izvērtē pretendentiem izvirzītās atlases prasības un konstatē, ka
tās ir objektīvas un samērīgas.
9.2.4. Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta specifiku, atbilstoši Tehnisko specifikāciju
prasībām, šādu preci tirgū piedāvā ierobežots pretendentu skaits. Iepirkuma
procedūras laikā netika saņemta neviena vēstule no pretendentiem, kurā kāds
norādītu par nevienlīdzīgu attieksmi vai konkurences ierobežojumiem. Saskaņā ar
MK noteikumiem Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises
kārtība” 2.1. daļas 19.pantu, tas ir pietiekams pamatojums tam, ka tirgū
nedarbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits
un iepirkuma procedūra nav jāpārtrauc. Balsojums: par – 5, pret – 0.
9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu pārbaude.
9.3.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst
nolikuma 44. punktā izvirzītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.
9.3.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt
vērtēts nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude. Balsojums: par – 5, pret
– 0.
9.4. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana.
9.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā un tādas
netiek konstatētas.
9.4.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, atzīt piedāvājumu par
saimnieciski visizdevīgāko. Balsojums: par – 5, pret – 0.
10. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana.
10.1.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 47.4. punktu, pārliecinās, vai SIA
„Arbor Medical Korporācija” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras, saskaņā ar PIL
42. panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” nav neviens
no šajā punktā minētajiem gadījumiem.
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11. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Arbor Medical Korporācija” par kopējo
summu 54 800.00 EUR bez PVN.
12. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta (9) daļu, iepirkuma līgumu var slēgt,
neievērojot nogaidīšanas termiņa beigas, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu.

Sēdes vadītājs: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

__________________ I. Rantiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

__________________ U. Zariņš

Komisijas locekļi:

___________________ D. Kalniņš
___________________ I. Kļaviņa
___________________ Z. Liepiņa
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