Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Atklāta konkursa
„Bezcementa gūžas locītavas endoprotēze ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/23K
ZIŅOJUMS
2018. gada 13. novembrī
1.

Pasūtītāja nosaukums un adrese:
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese – Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Slimnīca)

2.

Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs:
Atklāts konkurss, ID Nr. VSIA TOS 2018/23K

3.

Iepirkuma līguma priekšmets:
bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu
(turpmāk – Prece vai Preces) piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota
konkursa Nolikuma pielikumā Nr. 2.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

4.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas
lapā – 11.10.2018., Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – 12.10.2018.

5.

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2018. gada 4. oktobra rīkojumu Nr. 01-6/132
apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, valdes locekle Inese
Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks, galvenais ārsts Uģis Zariņš, komisijas
locekļi: Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra (3.nodaļa) vadītājs, virsārsts Jānis Ābols,
finanšu ekonomiste Ieva Kļaviņa, galvenā iepirkumu speciālista palīdze Liāna Jaunzeme.

6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
2018. gada 9. novembris, plkst. 11:00.

7.

Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Pretendents
JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS
FILIĀLE,
reģ. Nr. 40003600116

8.

Piedāvātā cena (bez PVN)
674500,00 EUR

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
2018. gada 9. novembris plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēma www.eis.gov.lv

9.

pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena:
9.1. Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo līgumcenu 674500,00 EUR bez PVN.

10. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums:
10.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude
10.1.1. Iepirkuma komisija izvērtēja pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma 5. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka
pretendenta piedāvājuma noformējums atbilst izvirzītajām prasībām.
10.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt vērtēts
nākamajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana”.
10.2. Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana
10.2.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenta Atlases dokumenti atbilst Nolikuma 7.
punktā izvirzītajām prasībām.
10.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums var tikt vērtēts
nākamajā posmā „Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana”.
10.3. Pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšana
10.3.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenta piedāvājums atbilst Tehnisko
specifikāciju prasībām.
10.3.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma pretendenta piedāvājumu virzīt
vērtēšanai nākošajā posmā „Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana”.
10.4. Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana
10.4.1. Iepirkuma komisija secināja, ka Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā minētajām
prasībām un aritmētiskās kļūdas netika konstatētas. Pārbaudot, vai pretendenta
piedāvājums nav nepamatoti lēts, tika konstatēts, ka piedāvājums nav nepamatoti
lēts.
10.4.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu atzīt Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo cenu 674500,00
EUR bez PVN.
10.5. Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana
10.5.1. Saskaņā ar Nolikuma 9. punktu, Iepirkuma komisija pārliecinājās, vai SIA Johnson
& Johnson AB Latvijas filiāle nav izslēdzama no iepirkuma procedūras
(piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: 09.11.2018. un uz lēmuma
pieņemšanas dienu 13.11.2018.), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta
nosacījumiem, un konstatēja, ka pretendentam nav neviens no šajā punktā
minētajiem gadījumiem.
10.5.2. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA Johnson & Johnson AB
Latvijas filiāle par kopējo līgumcenu 674500,00 EUR bez PVN.
11. Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms
12. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu: nav attiecināms
13. 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:
Tā kā piedāvājumu ir iesniedza tikai viens pretendents, Iepirkuma komisija vēlreiz pārbaudīja
un konstatēja, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
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, vai nesamērīgām iepirkuma prasībām. Saskaņā ar Ministru
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kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtībā” 19. punktu, Iepirkuma komisija secināja, ka iepirkuma nolikumā izvirzītās
pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, un tas ir pietiekams pamatojums tam,
ka iepirkuma procedūra nav jāpārtrauc.
14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru: nav attiecināms
15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu: nav attiecināms
16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav attiecināms
Lēmuma pārsūdzēšana: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. pantu pirmo un otro daļu
persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo
vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar
konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai
ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu
normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases
noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma
procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
Iesniegumu par iepriekš minētajiem pārkāpumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta
trešajā daļā minētos gadījumus) var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

___________________ I. Rantiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

___________________ U. Zariņš

Komisijas loceklis

___________________ J. Ābols

Komisijas locekle

___________________ I. Kļaviņa

Komisijas locekle

___________________ L. Jaunzeme
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