
ZIŅOJUMS 

Atklāta konkursa “Mazgāšanas, dezinfekciju iekārtu iegāde A korpusam”,  

ID Nr. PSKUS 2017/67 

2017.gada 11.jūlijā 

Pasūtītāja nosaukums  VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

Pasūtītāja adrese Pilsoņu iela 13, Rīga 

Iepirkuma identifikācijas numurs PSKUS  

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets Mazgāšanas, dezinfekciju iekārtu iegāde A korpusam 

Datums, kad paziņojums par 

līgumu publicēts Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī  

Nav attiecināms 

Datums, kad paziņojums par 

līgumu publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

24.05.2017. 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās 

izveidošanas pamatojums 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekš-

sēdētāja: 

E.Sokolova – Iepirkumu daļas iepirkumu pro-

cesu koordinatore 

Komisijas locekļi: L.Vītoliņa – Iepirkumu daļas iepirkumu pro-

cesu koordinatore; 

 T.Bērziņš – Medicīnas tehnoloģiju daļas vadī-

tājs; 

 G.Lācis – Sterilizācijas nodaļas vadītājs. 

2016.gada 11.novembra VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca” rīkojums Nr.643 „Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam 

“Mazgāšanas, dezinfekciju iekārtu iegāde A korpusam” 

Iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji  
Eva Sokolova – Iepirkumu daļa (Nolikums) 

Iepirkuma pieaicinātie eksperti Nav attiecināms 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.06.2017. 

Piegādātāju nosaukumi, kuri ir 

iesnieguši piedāvājumus, kā arī 

piedāvātās cenas 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Pretendenta 

nosaukums 

Cena EUR bez 

PVN 

1.iepirkuma daļa 

Cena EUR bez 

PVN 

2.iepirkuma daļa 

13.06.2017. 

plkst.11:50 
SIA “NMS Elpa” 9 128.00 73 972.00 

14.06.2017. 

plkst.9:49 

SIA “Arbor Medical 

Korporācija” 
 53 899.77 

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 
14.06.2017. plkst. 10:00 Pilsoņu iela 13, 2.korpusa, 2.stāvā, Iepirkumu daļā 

Pretendenta (vai pretendentu) 

nosaukums, kuram (vai kuriem) 

piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena 

1.iepirkuma priekšmetu daļā “Pacientu mazgāšanas stacija” piešķirt 

līguma slēgšanas tiesības SIA “NMS Elpa”, reģ. Nr.40003348336, par 

piedāvāto cenu 9 128,00 EUR (bez PVN); 

2.iepirkuma priekšmetu daļā “Zemas temperatūras mazgāšanas – 

ķīmiskas dezinfekcijas iekārta” piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA 

“Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr.40003547099, par piedāvāto cenu 53 

899,77 EUR (bez PVN). 

Piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma 

izvēles pamatojums 

1.iepirkuma priekšmeta daļā, ņemot vērā iepirkuma komisijas 

izvērtējumu un SIA “NMS Elpa” iesniegto piedāvājumu, kurš ir atklātā 

konkursa nolikuma prasībām atbilstošs ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez 

PVN; 

2.iepirkuma priekšmeta daļā, ņemot vērā iepirkuma komisijas 

izvērtējumu un SIA “Arbor Medical Korporācija” iesniegto piedāvājumu, 

kurš ir atklātā konkursa nolikuma prasībām atbilstošs ar zemāko piedāvāto 

cenu EUR bez PVN. 

Informācija (ja tā ir zināma) par to 

iepirkuma līguma daļu, kuru 

izraudzītais pretendents plānojis 

nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi 

Nav attiecināms 

Pamatojums lēmumam par katru 

noraidīto pretendentu, kā arī par 

Pretendents SIA “NMS Elpa” tika izslēgts no turpmākās dalības 

2.iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz Nolikuma 6.5.2.punktu, jo 



katru iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu 

piedāvājumu 

pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma 5.punkta prasībām.  

Tehniskās specifikācijas 2.2.3.punkts nosaka: Medicīniskās ierīces 

apstrādājamas vienlaicīgi triju līmeņu plauktos ar iespēju pieslēgt ne mazāk 

kā 20 LUER-LOCK savienotājus (MALE vai FEMALE). 

SIA “NMS Elpa” tehniskajā piedāvājumā  ir norādījusi “Medicīniskās 

ierīces apstrādājamas vienlaicīgi divu līmeņu plauktos (4 endoskopi) ar 

iespēju pieslēgt 40 LUER-LOCK savienotājus (MALE vai FEMALE)”. 

Ja piedāvājumu iesniedzis tikai 

viens piegādātājs, – pamatojums 

iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar MK 

28.02.2017. noteikumu Nr. 107 

“Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 19. 

punktu; 

Pasūtītājs apliecina, ka atklāta konkursa “Mazgāšanas, dezinfekciju iekārtu 

iegāde A korpusam” (ID Nr. PSKUS 2017/67)” nolikumā izvirzītās prasības 

ir objektīvas un samērīgas saskaņā ar iepirkuma priekšmetu, lai konkursā 

būtu iespējams iesniegt piedāvājumu jebkuram pretendentam, kurš piedāvā 

iepirkuma priekšmetam atbilstošas preces. 

Izvirzītās prasības pretendentiem ir izpildāmas, objektīvas un samērīgas 

(pamatā attiecinātas uz nepieciešamo preci un tās īpašībām, nevis paša pre-

tendenta kvalifikāciju), līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās 

atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma.  Iepirku-

ma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā 

nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci konkursa 

ietvaros. 

Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki nav 

bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā.  

Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana 

konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma mērķim. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19

