Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
LĒMUMS
par iepirkuma procedūru
„Dažādu kaulu osteosintēzes stieņu sistēmu piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/28MP
2018. gada 12. oktobrī
1.

Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729 (turpmāk – Slimnīca).

2.

Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā: Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā ievietots 2018. gada 21. septembrī.

3.

Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes
2018. gada 20. septembra rīkojumu Nr. 01-6/126 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, komisijas locekļi: Galvenais ārsts Uģis
Zariņš, Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja vietniece
Sandra Bringa un galvenā iepirkumu speciālista palīdze Liāna Jaunzeme.

4.

Iepirkuma priekšmets – dažādu kaulu osteosintēzes stieņu sistēmu (turpmāk – prece vai
preces) piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma
pielikumā Nr. 2.

5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3. oktobris, plkst. 11:00.

6.

Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Daļai Nr. 1 - Kanulēti ciskas kaula stieņi un skrūves
Pretendents
Oy Syntrade, reģ. Nr. 32909-9, juridiskā adrese –
Sipoonranta 10 B 1, FI-01120, Västerskog, Somija

Piedāvātā cena EUR bez PVN
14252.16

Daļai Nr. 2 - Statiski proksimāli bloķējami apakšstilba kaula stieņi un skrūves
Pretendents
Piedāvātā cena EUR bez PVN
Oy Syntrade, reģ. Nr. 32909-9, juridiskā adrese –
12414.44
Sipoonranta 10 B 1, FI-01120, Västerskog, Somija
Daļai Nr. 3 - Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņi un skrūves
Pretendents
Piedāvātā cena EUR bez PVN
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B.BRAUN
MEDICAL”, reģ. Nr. 40003277955, juridiskā adrese –
6473.00
Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064

Daļai Nr. 4 - Pēdas locītavas artrodēzes stieņi un skrūves
Pretendents
Piedāvātā cena EUR bez PVN
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Interlux”, reģ.
Nr. 40003793189, juridiskā adrese – Noliktavu iela 9,
6236.00
Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
7.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika
2018. gada 3. oktobrī, plkst. 11:00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes
ielā 22, Rīgā, Latvijā, slēgtā sanāksmē.

8.

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
8.1. Pretendentu piedāvājumi atbilst visām nolikumā paredzētajām piedāvājuma noformējuma
un atlases prasībām.
8.2. Izvērtējot pretendentu tehniskos piedāvājumus, Iepirkuma komisija konstatēja, ka:
8.2.1. Oy Syntrade iesniegtais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļā atbilst
Tehniskās specifikācijas prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākamajā posmā.
8.2.2. SIA “B.BRAUN MEDICAL” iesniegtais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā
atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākamajā posmā.
8.2.3. SIA “Interlux” iesniegtais piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4. daļā atbilst
Tehniskās specifikācijas prasībām un tiek virzīts vērtēšanai nākamajā posmā.
8.3. Izvērtējot un pārbaudot pretendentu finanšu piedāvājumus:
8.3.1. Iepirkuma komisija aritmētiskās kļūdas nekonstatēja;
8.3.2. Iepirkuma komisija konstatēja, ka Pretendentu piedāvājumi nav nepamatoti lēti.
8.4. Iepirkuma komisija nolemj slēgt līgumus:
8.4.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā ar Oy Syntrade par līguma kopējo cenu 14252.16
EUR bez PVN;
8.4.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā ar Oy Syntrade par līguma kopējo cenu 12414.44
EUR bez PVN;
8.4.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā ar SIA “B.BRAUN MEDICAL” par līguma kopējo
cenu 6473.00 EUR bez PVN;
8.4.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā ar SIA “Interlux” par līguma kopējo cenu 6236.00
EUR bez PVN.
Kopējā cena 39375,60 EUR bez PVN.

9.

Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms.

10. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms.
11. 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.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu: nav attiecināms.
13. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav attiecināms.
Lēmuma pārsūdzēšana: Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas
Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir
iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

___________________ I. Rantiņa

Komisijas locekļi:

___________________ U. Zariņš
___________________ S. Bringa
___________________ L. Jaunzeme
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