Iepirkuma procedūras ziņojums
1.
2.

Pasūtītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām piegādāt medicīniskās ierīces NMP dienesta un
VMR vajadzībām
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/14
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena: Tiesības piegādāt
medicīniskās ierīces Pasūtītāja reģionālajiem centriem (neatliekamās medicīniskās
palīdzības vajadzībām) un Valsts materiālo rezervju vajadzībām.
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB un Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstneša tīmekļvietnē: 23.03.2018.
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs: Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta direktores 2018.gada 22.februāra rīkojums Nr.1-3/60.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - NMP nodrošinājuma un aprites nodaļas vadītāja
Benita Kaprāle;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Valsts medicīnisko resursu un rezervju
nodaļas vadītāja vietnieks Juris Raudovs;
Iepirkuma komisijas locekļi:
Specializētā medicīnas centra galvenais speciālists SMC medicīniskā nodrošinājuma
jautājumos Jānis Šķensbergs;
Grāmatvedības un finanšu departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas
galvenais ekonomists Arturs Niščaks;
Juridiskās nodaļas galvenā juriste Ilze Šimase.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs,
kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā: Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama
saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
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.
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.
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5.,6 vai 7.punktā noteiktie
izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no piedāvātās līgumcenas vērtības.
Pretendenta rīcībā ir preces ražotāja apmācīts tehniskais personāls, kas spēj nodrošināt
tehnisko apkalpošanu preces garantijas laikā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām.
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš: 2018.gada 14.maijs.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2018.gada 14.maijs plkst.11:00,
www.eis.gov.lv
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Daļas Nr.
Pretendents
Piedāvātā cena EUR
bez PVN
1.
SIA “Medeksperts”
35 000

1.
2.

UAB “Graina”
SIA
“Amerika
Baltijas
Tehnoloģiju Korporācija”

29 900
78 775

12. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav
13. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras
dokumentiem
neatbilstošajiem
piedāvājumiem:
Neatbilstoši
piedāvājumi Tehniskās specifikācijas prasībām.
14. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas: Daļās,
kurās ir iesniegts piedāvājums, izvirzītās prasības ir objektīvas un samērīgas, jo tās ir
vienādas ar pirmajā daļā noteiktajām atlases prasībām.
15. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: 1.daļas Tehniskajā specifikācijā ir neprecīzi aprakstītas preces tehniskās
prasības, un tieši: 1.2.punkts “Iekārtas svars”, 4.1.punkts “Zondes pielietojums” un
5.punkts “Atmiņas krātuve”, Komisija pieņēma lēmumu pārtraukt Konkursa 1.daļu.
16. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: Nav
17. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: Nav
18. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem: Nav
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