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: Par tiesībām piegādāt imobilizācijas un pārvietošanas
aprīkojumu NMP dienesta un VMR vajadzībām
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/65
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena:
5.1. Iepirkuma priekšmets ir imobilizācijas aprīkojuma (turpmāk – Prece) iegāde,
saskaņā ar 4.pielikumā „Tehniskā specifikācija” definētajām prasībām un ņemot
vērā piedāvāto Preces 1 (vienas) vienības cenu un Pasūtītājam pieejamos finanšu
līdzekļus.
5.2. Konkurss ir sadalīts 5 (piecās) daļās:
5.2.1. 1.daļa – Vakuuma matraču piegāde;
5.2.2. 2.daļa – Krāmera šinu piegāde;
5.2.3. 3.daļa - Mīksto/paklājveida nestuvju piegāde;
5.2.4. 4.daļa - Īso mugurkaula imobilizācijas dēļu/evakuācijas ierīču piegāde;
5.2.5. 5.daļa - Trakcijas šinu, monolaterālo piegāde.
5.3. CPV kods – 33100000-1.
5.4. Piedāvājumu var iesniegt par 1 (vienu) vai vairākām daļām. Katrs Pretendents
iesniedz 1 (vienu) piedāvājumu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma
variantus.
5.5. Iegādājamo Preces vienību skaits būs atkarīgs no Pretendenta piedāvātās cenas par
Preces 1 (vienu) vienību un piešķirto finanšu līdzekļu apjoma.
5.6. Pasūtot Preci VMR vajadzībām, ņem vērā piešķirtos finanšu līdzekļus, paturot
tiesības, finansējuma nepiešķiršanas gadījumā, plānotās Preces neiepirkt.
Pasūtītājs negarantē Konkursa katras daļas plānotās līgumcenas (Nolikuma
3.5.1.punkts) sasniegšanu, gadījumā, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība iegādāties
Preci objektīvu apstākļu vai nepārvaramas varas, tai skaitā tādu no Pasūtītāja
gribas neatkarīgu valsts pārvaldes institūciju lēmumu un rīcības vai normatīvo
aktu pieņemšanas un spēkā stāšanās rezultātā, kas būtiski ierobežo Pasūtītāja
tiesības un spējas uzņemties attiecīgās līgumsaistības.
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē: 14.12.2018.
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
NMP dienesta direktores 2018.gada 22.decembra rīkojums Nr. 1-3/387.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – Medicīniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Benita Kaprāle;
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Valsts materiālo rezervju nodaļas
vadītāja Elita Beināre;
Iepirkuma komisijas locekļi:
Rīgas reģionālā centra galvenais ārsta palīgs Ināra Belkeviča;
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:
attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri
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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.
9.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš:
08.01.2019.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: www.eis.gov.lv, 08.01.2019., plkst.11:00.
10. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
N.p.k.

Pretendents

Daļas Nr.

2., 4., 5.

Sistēmā

2.

"Arbor
Medical
Korporācija" SIA
"Medika GN" SIA

1., 2., 3., 4.

Sistēmā

3.

"Paramedica Lietuva" UAB

1., 2., 4.

Sistēmā

4.

"UniKon" SIA

1., 4.

Sistēmā

1.

Piedāvājuma
iesniegšanas
veids

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

08.01.2019
10:37
07.01.2019
20:44
07.01.2019
18:10
07.01.2019
14:27

plkst.
plkst.
plkst.
plkst.

11. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Ņemot vērā, ka SIA “Medika GN” un Paramedica Lietuva UAB piedāvājumi atbilst
izvirzītajām atlases prasībām, iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst izvirzītajām
tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu piedāvājumi ir saimnieciski visizdevīgākie
(zemākā cena), saskaņā ar Nolikuma 6.2.punktu:
- 1. daļā par uzvarētāju atzīt – Paramedica Lietuva UAB;
- 2.daļā par uzvarētāju atzīt – Paramedica Lietuva UAB;
- 3.daļā par uzvarētāju atzīt – SIA “Medica GN”;
- 4.daļā par uzvarētāju atzīt – Paramedica Lietuva UAB;
- 5.daļu – pamatojoties uz 2019.gada 16.janvāra protokola Nr.3, 3.6.1.punktu, pārtraukt.
Konkursa 1.daļā slēgt līgumu ar Paramedica Lietuva UAB, par kopējo līgumcenu līdz EUR
28 800 (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) bez PVN, kas sastāv no: EUR
8 800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) – NMP dienesta vajadzībām un EUR
20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) – VMR vajadzībām;
Konkursa 2.daļā slēgt līgumu ar Paramedica Lietuva UAB, par kopējo līgumcenu līdz EUR
72 950,00 (septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN, kas
sastāv no: EUR 2 650,00 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 00 centi) – NMP dienesta
vajadzībām un EUR 70 300,00 (septiņdesmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) – VMR
vajadzībām;
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3.daļā slēgt līgumu ar SIA “Medika GN”, par kopējo līgumcenu līdz EUR 780,00 (septiņi
simti astoņdesmit euro, 00 centi) bez PVN (tikai NMP dienesta vajadzībām);
4.daļā slēgt līgumu ar Paramedica Lietuva UAB, par kopējo līgumcenu līdz EUR 945,00
(deviņi simti četrdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN (tikai NMP dienesta vajadzībām). SIA
“Medika GN” piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
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: NAV
14. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas: NAV
15. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: 5.daļu pārtraukt - pamatojoties uz 2019.gada 16.janvāra protokola Nr.3,
3.6.1.punktu: “SIA “Arbor Medical Korporācija” 2., 4. un 5.daļas piedāvājumam pilnībā
iztrūkst “Vispārīgo prasību” piedāvājuma apraksts. Ņemot vērā, ka “Vispārīgo prasību”
izpilde ir Tehniskās specifikācijas / Tehniskā piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa,
saskaņā ar Konkursa Nolikuma 6.1.1., 6.1.4.punktu, kā arī, lai tiktu ievērots Publisko
iepirkumu likuma 2.pantā noteiktais mērķis – lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme
pret visiem pretendentiem, Komisija pieņem lēmumu, pretendenta SIA “Arbor Medical
Korporācija” piedāvājumu, izslēgt no tālākās dalības Konkursā”.
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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