Iepirkuma procedūras ziņojums
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr.90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums: Specializētās medicīnas centra operatīvo medicīnisko
transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/64
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena:
NMP dienesta struktūrvienība Specializētās medicīnas centrs savu funkciju
nodrošināšanai izmanto operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus (turpmāk - OMT),
kam gan tehniskie parametri, gan specializētais aprīkojums būtiski atšķiras no pārējiem
NMP dienestā izmantojamajiem OMT. Šajā iepirkumā paredzēts iegādāties vienu
perinatālās aprūpes nodrošināšanai paredzēto OMT, lai nodrošinātu otras SMC
neonatologu brigādes darbību, un vienu ārstu – speciālistu nodrošinājumam paredzēto
specializēto OMT, jo šobrīd izmantošanā esošajam transportlīdzeklim nepieciešama
steidzama nomaiņa pret jaunu OMT, jo tas ir tehniski nolietots un nepieciešams būtiski
uzlabot tā aprīkojumu, lai varētu nodrošināt vairāku specializācijas veidu ārstuspeciālistu rīcībā esošā aprīkojuma drošu un ergonomisku transportēšanu, kā arī
nodrošinātu drošus un komfortablus apstākļus attiecīgo ārstu-speciālistu
transportēšanas laikā. 2018.gada 8.novembrī plkst.10:00 beidzās piedāvājumu
iesniegšana NMP dienesta veiktajā iepirkumā Nr.NMPD 2018/33 “Specializētās
medicīnas centra operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana”, līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām elektronisko iepirkumu sistēmā netika
saņemts neviens piedāvājums, attiecīgi minētais iepirkums Nr.NMPD 2018/33 tika
izbeigts. Tā kā NMP dienesta Specializētās medicīnas centra darbības nodrošināšanai
nepieciešams iegādāties abus minētos transportlīdzekļus, jāveic atkārtots iepirkums.
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms): 22.11.2018. IUB un 23.11.2018.
ESOV.
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 2018. gada 13. novembra rīkojums Nr.13/356.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs - Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs
Egils Lapiņš;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Specializētā medicīnas centra galvenais
speciālists medicīniskā nodrošinājuma jautājumos Jānis Šķensbergs;
Iepirkuma komisijas locekļi:
Transporta nodrošinājuma departamenta Transporta resursu pārvaldības nodaļas
transporta resursu galvenais speciālists Artis Bergs;
Grāmatvedības un finanšu departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas
galvenais ekonomists Arturs Niščaks;
Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Laura Kolneja.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijs, kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi,
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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 kopējas piedāvātās līgumcenas.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem
aktiem.
Pretendentam ir spēkā esoša CSDD izsniegta transportlīdzekļu tirdzniecības vietas
reģistrācijas apliecība saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības
noteikumi”.
Pretendentam ir jābūt piedāvātās preces ražotājam vai ražotāja autorizētam pārstāvim,
vai sadarbības partnerim ar tiesībām pārdot tā preci, veikt piedāvātās preces tehniskās
apkopes un remontu garantijas laikā.
Saimnieciski visizdevīgākais vērtējums:
Maksimālais
Nr.
iespējamais
Vērtēšanas kritēriji
p.k.
punktu skaits
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2.
2.1.
2.2.

Finanšu piedāvājuma kopējais vērtējums (C):
1 (viena) aprīkota operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa cena1
(COMT)
Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas 300 000 km darbmūža
nobraukumam2 (Capkopes)
Transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas 300 000 km darbmūža
nobraukumam 3 (∑Cekspl)
Servisa pakalpojumu izmaksas (Sizmaksas):
Autoservisa vienas darba stundas izmaksas4 (Sdarbs)
Atlaide autoservisā iegādātajām rezerves daļām un ekspluatācijas
materiāliem5 (Satl)
Garantijas nosacījumu un tehnisko prasību vērtējums (T)
Garantijas nosacījumu vērtējums (G)
Drošības un tehniskā papildaprīkojuma vērtējums (J)
Kopā (K):

(70)
40
10
10
(10)
5
5
(30)
10
20
100

9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš: 21.12.2018.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 21.12.2018. www.eis.gov.lv, 11:00
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Daļai Nr. 1 - Perinatālās aprūpes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde
Pretendents Iesniegšanas 1 (viena)
ReglamentētoTransportlīdzekļaAutoservisa
datums un
aprīkota
tehnisko
darbmūža
vienas darba
laiks
OMT cena apkopju
ekspluatācijas
stundas
izmaksas
izmaksas
izmaksas
"Moller
Auto
Latvia" SIA

20.12.2018
plkst. 15:49

EIRO
123725.62

EIRO
3178.09

EIRO 17124.23

Daļai Nr. 2 - Ārsta-konsultanta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde
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EIRO 49.94

Atlaide rezerves
daļām un
ekspluatācijas
materiāli
10

Pretendents Iesniegšanas 1 (viena)
ReglamentētoTransportlīdzekļaAutoservisa
datums un
aprīkota
tehnisko
darbmūža
vienas darba
laiks
OMT cena apkopju
ekspluatācijas
stundas
izmaksas
izmaksas
izmaksas
"Moller
20.12.2018
EIRO
EIRO
EIRO 18406.57 EIRO 49.94
Auto
plkst. 15:49
64098.35
5034.91
Latvia" SIA

Atlaide rezerves
daļām un
ekspluatācijas
materiāli
10

12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
SIA “Moller Auto Latvia” pirmajā daļā. Līgumcena bez PVN EUR 148 470,74 (viens
simts četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro, 74 centi), kas sastāv no
EUR 123 725,62 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro,
62 centi) par perinatālās aprūpes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegādi un 20%
rezerves EUR 24 745,12 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro, 12
centi), kas tiks izmantota, lai nodrošinātu preces garantijas saglabāšanu, veicot
maksājumus par garantijas termiņā nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu un servisa
pakalpojumiem, tostarp preces apkopēm un remontiem.
Iegūtais
Maksimālais
Nr.
vērtējums
Vērtēšanas kritēriji
iespējamais
p.k.
punktu skaits SIA "Moller
Auto Latvija"
1.
Finanšu piedāvājuma kopējais vērtējums (C):
70
70
1.1.

1 (viena) aprīkota operatīvā
transportlīdzekļa cena1 (COMT)

1.2.

Reglamentēto tehnisko apkopju izmaksas
300 000 km darbmūža nobraukumam2 (Capkopes)

10

1.3.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas izmaksas
300 000 km darbmūža nobraukumam 3 (∑Cekspl)

10

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2.
2.1.
2.2.

medicīniskā

Servisa pakalpojumu izmaksas (Sizmaksas):
Autoservisa vienas darba stundas izmaksas4
(Sdarbs)
Atlaide autoservisā iegādātajām rezerves daļām
un ekspluatācijas materiāliem5 (Satl)
Garantijas nosacījumu un tehnisko prasību
vērtējums (T)
Garantijas nosacījumu vērtējums (G)
Drošības un tehniskā papildaprīkojuma
vērtējums (J)
Kopā (K):
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

40

10
5
5

40
10
10
10
5
5

30

15

10

0

20
100

15
85

13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi:
SIA “Profile Latvia” apakšuzņēmējs
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
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SIA “Moller Auto Latvia” otrajā daļā neatbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām.
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas:
Pretendentu atlases prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo kvalifikāciju tika
ietvertas ar mērķi atlasīt pretendentus, kas ir pietiekoši kvalificēti, lai spētu izpildīt
iepirkuma līguma nosacījumus.
Prasības, kas paredzēja, ka Pretendentam ir spēkā esoša CSDD izsniegta
transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība saskaņā ar Ministru
kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.876 „Transportlīdzekļu un to
numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi” un Pretendentam ir jābūt piedāvātās preces
ražotājam vai ražotāja autorizētam pārstāvim, vai sadarbības partnerim ar tiesībām
pārdot tā preci, veikt piedāvātās preces tehniskās apkopes un remontu garantijas laikā,
tika izvirzītas, lai pārliecinātos, ka pretendentam ir tiesības nodarboties ar
transportlīdzekļu tirdzniecību Latvijā un to, ka piedāvātajiem transportlīdzekļiem
Latvijā tiks nodrošināti rūpnīcas garantijas nosacījumi, un tehniskās apkopes un remonti
tiks veikti pie transportlīdzekļa ražotāja noteiktā pārstāvja, tādejādi līguma darbības
laikā uzturot ražotāja sniegto garantiju. Līdz ar to izvirzītās prasības ir objektīvas un
samērīgas.
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.punktu izbeigta iepirkuma procedūra
konkursa otrajā daļā “Ārsta-konsultanta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa
iegāde”.
17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: 18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: 19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem. Nav
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