Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Atklāta konkursa
„Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/4K – ERAF
ZIŅOJUMS

2017. gada 28. 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
31/10/2017.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 25.oktobra rīkojumu Nr. 016/122 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle
Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - galvenais ārsts Uģis Zariņš,
komisijas locekļi: ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, 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 23. 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 23. 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 “Optika&Dentika”, reģ. nr. 40003362931,
Padedzes 2/1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
2. SIA „A.Medical”, reģ. nr. 40103599415, Varkaļu
iela 13A, Rīga, LV-1067

Piedāvātā cena bez PVN
95 622.00
99 900.00

9. Pretendentu nosaukumi, piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru
nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:
28.11.2017. Protokols nr. 3-ERAF:
9.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude.
9.1.1. Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma (turpmāk tekstā – nolikums) 55.1.punktu,
iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikuma 17. līdz
25. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka SIA
“Optika&Dentika” un
SIA „A.Medical” piedāvājumu noformējums atbilst
izvirzītajām prasībām.
9.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka abi piedāvājumi var tikt
vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par
– 5, pret – 0.
9.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude.
9.2.1. Saskaņā ar nolikuma 55.2.punktu, iepirkuma komisija konstatē, ka SIA
“Optika&Dentika” un SIA „A.Medical” Atlases dokumenti atbilst nolikuma 37.41. punktā izvirzītajām prasībām.
9.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt
vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.
9.3. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu pārbaude.
9.3.1. Saskaņā ar nolikuma 55.3.punktu, iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu
pārbaudi un konstatē, ka:
a)
SIA “Optika&Dentika” Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 44. punktā
izvirzītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām (nolikuma pielikums Nr.4).
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt
vērtēts nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude. Balsojums: par – 5, pret –
0.
b)
SIA „A.Medical” Tehniskais piedāvājums neatbilst:
9.3.1.b.1. Tehnisko specifikāciju punktam Nr.7. Pasūtītāja prasība: Kopējais
palielinājums (ar prasītajiem okulāriem) vismaz 2 – 25x, piedāvājums:
palielinājums 1.4v līdz 14.3x (alternatīva 1.5x līdz 15.2x).
9.3.1.b.2. Tehnisko specifikāciju punktam Nr.8. Pasūtītāja prasība: minimālā darba
distance ne vairāk kā 200 mm, maksimālā ne mazāk kā 500 mm,
piedāvājums: motorizēts fokuss diapazonā 224mm līdz 510mm, alternatīvs
200mm līdz 450mm. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma,
ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un netiek virzīts
vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. Balsojums:
par – 5, pret – 0.
9.4. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšana.
9.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas SIA “Optika&Dentika” Finanšu
piedāvājumā un tādas netiek konstatētas.
9.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts un konstatē, ka
nav, jo paredzamā līgumcena bija 96 000.00 EUR bez PVN.
9.4.3. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, atzīt piedāvājumu par
saimnieciski visizdevīgāko. Balsojums: par – 5, pret – 0.
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10. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana.
10.1.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 47.4. punktu, https://www.eis.gov.lv
pārliecinās, vai SIA “Optika&Dentika” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras,
saskaņā ar PIL 42. panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA “Optika&Dentika” nav
neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.
11. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA “Optika&Dentika”, reģ. nr. 40003362931
par kopējo summu 95 622.00 EUR bez PVN.
12. Saskaņa ar Publiskā iepirkuma likuma (turpmāk tekstā –PIL) 68. pantu, iepirkuma līgumu
slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu
uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, t.i., 10
dienu laikā pēc dienas, kad PIL 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam
skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski.

Sēdes vadītājs: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

__________________ I. Rantiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

__________________ U. Zariņš

Komisijas locekļi:

___________________ I.Bulāne
___________________ I. Kļaviņa
___________________ Z. Liepiņa
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