IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām piegādāt brigāžu darbu nodrošinošos kompleksus.
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/13.
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena:
Iepirkuma priekšmets ir tiesības piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus
Pasūtītāja un Valsts materiālo rezervju vajadzībām.
Iepirkumā paredzētā līgumcena ir līdz EUR 52 000,00 (piecdesmit divi tūkstoši euro un
00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms): 2018. gada 13. septembris un
2018. gada 13. septembris.
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
NMP dienesta direktora 2018. gada 19. februāra rīkojums Nr. 1-3/57.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Jānis Šķensbergs – Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – NMP dienesta Specializētā
medicīnas centra galvenais speciālists medicīniskā nodrošinājuma jautājumos;
Benita Kaprāle – iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece – NMP dienesta
Medicīniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja;
Juris Raudovs – Iepirkuma komisijas loceklis – NMP dienesta Katastrofu medicīnas
sistēmas apmācības nodaļas vadītāja vietnieks;
Māris Rutkis – Iepirkuma komisijas loceklis – NMP dienesta Attīstības plānošanas
departamenta projektu vadītājs;
Inguss Kudiņš – Iepirkuma komisijas loceklis – NMP dienesta Juridiskās nodaļas vecākais
jurists.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs,
kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
8.1. Attiecībā uz pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā
daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri
pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
prasībām.
8.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā noteiktie
izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
8.3. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā noteiktie
izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, t.sk.
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apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju1, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.
8.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem
aktiem.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
8.5. No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma
daļā Komisija atzīs pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām atlases prasībām, kura iesniegtais
Tehniskais piedāvājums atbilst izvirzītajām Tehniskās specifikācijas prasībām, un kurš
iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
8.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma daļā Komisija atzīst to
piedāvājumu, kurā pretendents Finanšu piedāvājumā piedāvās viszemāko kopējo cenu.
8.7. Ja vairāki pretendenti kādā iepirkuma daļā piedāvās vienādu viszemāko kopējo cenu,
Komisijas rīkos izlozi starp šiem pretendentiem. Par izlozes norises laiku, vietu un kārtību
Komisija informēs iesaistītos pretendentus.
8.8. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ja
pretendents sākotnēji ir iekļāvis piedāvājumā ESPD un ja pretendentu un to piedāvājumu
atbilstības pārbaudē pretendentam nav pieprasīti visi pretendentu kvalifikācijas dokumenti,
Komisija pārbaudīs ESPD norādīto informāciju 5 (piecu) darbdienu laikā, lūdzot iesniegt
dokumentus, kas apliecina atbilstību kvalifikācijas prasībām.
8.9. Ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto
informāciju, Komisija izslēgs Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības no turpmākas dalības iepirkumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmās daļas 8. punktu.
8.10. Ja Nolikuma 8.9. punktā norādītajā kārtībā pretendentu izslēgs no dalības iepirkuma
procedūrā, tad attiecībā uz nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, Komisija pārbaudīs ESPD norādīto informāciju 5 (piecu) darbdienu laikā,
lūdzot iesniegt dokumentus, kas apliecina atbilstību kvalifikācijas prasībām.
8.11. Komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta četrpadsmitās daļas 1. punktam, pārbaudīs
vai uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai
personām uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, t.sk. apakšuzņēmēja
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās Finanšu
piedāvājumā norādītās cenas par plānoto apjomu, nav attiecināmi Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi, atkarībā no pārbaudes
rezultātiem, Komisija rīkosies kā noteikts Publisko iepirkumu likuma 42. pantā.
8.12. Ja Pasūtītājs konstatēs, ka apakšuzņēmējs, t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kura
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās Finanšu piedāvājumā norādītās
cenas par plānoto apjomu, atbildīs Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2., 3.,
4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents
nomaina attiecīgo personu 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pret
Nolikuma 8.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju, t.sk.
apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām balstīties.
8.13. Ja pasūtītājs konstatēs, ka persona, uz kuras spējām pretendents balstās, atbildīs Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents nomaina attiecīgo personu 10
darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas, pret Nolikuma 8.2. punktā noteiktajām
prasībām atbilstošu personu, uz kuras spējām balstīties.
8.14. Gadījumā, ja uz pretendentu, kurš ir personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs,
attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.
1

Par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju uzskatāma persona, kuru piesaista apakšuzņēmējs, un kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no pretendenta piedāvātās līgumcenas vienas Preces vienības iegādei,
pieskaitot 20% finanšu rezervi. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 60% no līguma kopējās vērtības,
savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 30%, šī persona uzskatāma par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju un uz to
attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. un 62. pantā minētais.
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punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to piedāvājumā, t.sk. ESPD
un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu
vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un
veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu
savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja
pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo pretendentu
no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās
daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Komisija, izvērtējot
iesniegtos skaidrojumus, rīkosies kā noteikts Publisko iepirkumu likuma 43. pantā.
8.15. Ja izraudzītais pretendents neiesniegs šīs Nolikuma nodaļas un Publisko iepirkumu likuma
kārtībā norādītos dokumentus Komisijas norādītajā termiņā, Komisija to izslēdz no dalības
Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēlas
nākamo pretendentu, kurš saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtējumā ieguvis lielāko
punktu skaitu un pārbaudīs Nolikuma 8.11. apakšpunktā minēto informāciju.
8.16. Komisija pārbaudīs vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas avienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Pārbaudi veiks atbilstoši
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Atkarībā no
pārbaudes rezultātiem komisijai ir tiesības pretendentu izslēgt no dalības līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas procedūrā.

9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš:
Piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš – 2018. gada 15. oktobris, plkst. 11:00.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
2018. gada 15. oktobris, plkst. 11:00, Elektronisko iepirkumu sistēmā.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
N.p.k.
1.

Pretendents
SIA “A.Medical”

2.

SIA “B.Braun Medical”

3.

SIA “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS
FILIĀLE”

4.
5.
6.

SIA “Mediq Latvija”
SIA “Orto Partneri”
Syntrade Oy

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
3. daļā – 1447
4. daļā – 5421
8. daļā – 708
3. daļā – 954
4. daļā – 138
5. daļā – 98,76
6. daļā – 229,66
4. daļā – 86,73
1. daļā – 6433,04

12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Iepirkuma komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu un Atklātā konkursa Nolikuma prasībām, un pieņēma lēmumu:
1) slēgt Iepirkuma līgumu ar SIA “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE”
Atklāta konkursa 3. daļā – “Ķirurģiskie ātršuvēji”, nosakot Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu līdz EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN;
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2) slēgt Iepirkuma līgumu ar SIA “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE”
Atklāta konkursa 4. daļā – “Ķirurģiskais šujamais materiāls”, nosakot Iepirkuma līguma
izpildes termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN;
3) slēgt Iepirkuma līgumu ar SIA “JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE”
Atklāta konkursa 5. daļā – “Antibakteriālais šujamais materiāls”, nosakot Iepirkuma
līguma izpildes termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 15 700,00 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro
un 00 centi) bez PVN;
4) slēgt Iepirkuma līgumu ar SIA “Mediq Latvija” Atklāta konkursa 6. daļā – “Asinsvadu
oklūzijas katetri”, nosakot Iepirkuma līguma izpildes termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši
no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 2 000,00 (divi
tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: NAV.
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
1) Atklāta konkursa 1. daļā – “Ķirurģiskais titāna siets ar noslēdzošajām plāksnītēm
vertebroloģiskajām operācijām” noraidīts pretendents Syntrade Oy, jo pretendents
Tehniskajā piedāvājumā piedāvā Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām
neatbilstošu preci;
2) Atklāta konkursa 3. daļā – “Ķirurģiskie ātršuvēji” noraidīts pretendents SIA “A.Medical”,
jo pretendents Tehniskajā piedāvājumā piedāvā Tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām neatbilstošu preci;
3) Atklāta konkursa 4. daļā – “Ķirurģiskais šujamais materiāls” noraidīts pretendents
SIA “B.Braun Medical”, jo pretendents Tehniskajā piedāvājumā piedāvā Tehniskajā
specifikācijā norādītajām prasībām neatbilstošu preci;
4) Atklāta konkursa 4. daļā – “Ķirurģiskais šujamais materiāls” noraidīts pretendents
SIA “Orto Partneri”, jo pretendents Tehniskajā piedāvājumā piedāvā Tehniskajā
specifikācijā norādītajām prasībām neatbilstošu preci;
5) Atklāta konkursa 8. daļā – “Asinsvadu ielāpi” noraidīts pretendents SIA “B.Braun
Medical”, jo pretendents Tehniskajā piedāvājumā nepiedāvā Tehniskajā specifikācijā
norādīto preci.
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas:
Atklātā konkursa 1. daļā – “Ķirurģiskais titāna siets ar noslēdzošajām plāksnītēm
vertebroloģiskajām”, 5. daļā – “Antibakteriālais šujamais materiāls”, 6. daļā – “Asinsvadu
oklūzijas katetri”, un 8. daļā – “Asinsvadu ielāpi” piedāvājums iesniedza viens
pretendents katrā daļā. Ņemot vērā apstākli, ka Atklātā konkursa visās daļās tika noteiktas
vienādas minimālās pretendentu atlases prasības, kas nepieciešamas dalībai Atklātā
konkursā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un pārējās Atklātā konkursa daļās
piedāvājumus iesniedza vairāki pretendenti vienā daļā, Atklātā konkursā pretendentiem
izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas, samērīgas un konkurenci neierobežojošas.
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: NAV.
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17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: NAV.
18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: NAV.
19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem: NAV.
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