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Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma kopējā 

līgumcena euro, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 

 

Lēmums par uzvarētāju 

 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 

24.pantu „Iepirkuma 

komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” un 

Iepirkuma procedūras 

„Operāciju galda iegāde 

un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 

2015/7,  noteikumu  

12.punktu, kur ir noteikts, 

ka piedāvājuma izvēles 

kritērijs ir zemākā cena no 

piedāvājumiem, kas atbilst 

Noteikumu prasībām un ir 

iesniegti par pilnu 

iepirkuma priekšmetu:  

1.Atzīt par 

uzvarētāju Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” 

izsludinātajā iepirkuma 

procedūrā „Operāciju 

galda iegāde un piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas 

Nr. VS 2015/7: 

Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināša- 

nas metode 

1. 
SIA „Arbor Medical 

Korporācija” 

Reģistrācijas Nr. 

40003547099 

Juridiskā adrese: Meistaru 

iela 7, Vadlauči, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, 

LV-1076 

Tālrunis: 67620126 

Fakss: 67620070 

E-pasts: arbor@arbor.lv 

 

23 640.00 

(divdesmit trīs tūkstoši 

seši simti četrdesmit  

eiro un 00 centi) 

Netika noraidīts Zemākā cena 

2. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Scanmed” 

Reģistrācijas Nr. 

40003665589 

Juridiskā adrese: Nometņu 

iela 13-3, Rīga, LV-1048 

Ofisa adrese: Lambertu iela 

33B, Mārupe, LV-2167 

Tālrunis: 67231485 

Fakss: 67231484 

E-pasts: info@scanmed.lv 

 

32 405.90 

(trīsdesmit divi tūkstoši 

četri simti pieci eiro un 

90 centi) 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

23.panta „Iepirkuma komisijas darbības 

pamatprincipi” piekto daļu, kur ir noteikts, ka 

iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to 

iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, 

iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais 

reģistrācijas Nr.4000325833, juridiskā adrese – 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, turpmāk – 

Sabiedrība, izsludinātās 

(http://www.iub.gov.lv/pvs/show/397893) 

iepirkuma procedūras  „Operāciju galda iegāde un 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7,  

turpmāk – Iepirkuma procedūra, noteikumiem 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Scanmed”, 

Reģistrācijas Nr. 40003665589, Juridiskā adrese: 

Nometņu iela 13-3, Rīga, LV-1048, turpmāk - SIA 

„Scanmed”, Iepirkuma procedūras ietvaros 

Zemākā cena 
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SIA „Arbor Medical 

Korporācija”, Reģistrācijas 

Nr. 40003547099,, 

Juridiskā adrese: 

Meistaru iela 7, Vadlauči, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads, LV-1076, kā 

pretendentu, kurš 

iesniedzis, minētā 

Iepirkuma procedūras  

noteikumos  izvirzītajām 

prasībām atbilstošu, 

piedāvājumu. 

2. Par pieņemto 

lēmumu, 3 (trīs) 

darbdienu laikā no 

lēmuma pieņemšanas 

dienas, informēt visus 

pretendentus, kuri ņēmuši 

dalību Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” 

izsludinātajā iepirkuma 

procedūrā „Operāciju 

galda iegāde un piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas 

Nr. VS 2015/7,   iesniedzot 

savu piedāvājumu. 

3. Publicēt 

Iepirkuma uzraudzības 

biroja mājas lapā, Latvijas 

Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos 

2015.gada 20.martā iesniegto piedāvājumu 

(ienākošais reģistrācijas Nr.2), kā arī iepirkuma 

komisijas veikto tehniskā piedāvājuma izvērtējumu: 

1. atzīt, ka SIA „Scanmed” tehniskais 

piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma procedūras 

„Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2015/7 noteikumos 

pretendentiem izvirzītajām tehniskajām prasībām;  

2. Izslēgt SIA „Scanmed” no turpmākās 

dalības Iepirkuma procedūrā, noraidot tās 

piedāvājumu Iepirkumā - SIA „Scanmed” 

iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām: 

6.punktā – Sānsvere – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā ±25° leņķī 

Tehniskās specifikācijas izvērtējuma atbilstība 

prasībām - Piedāvā ar 20° -Neatbilst. Sabiedrības 

noteiktā prasība ar „ne mazāk kā ±25° leņķī” ir 

paredzēta noteiktām operāciju grupām. 

 

16.punktā- Galda virsmas platums starp 

instrumentu sliedēm – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā 580 mm 

Tehniskās specifikācijas izvērtējuma atbilstība 

prasībām: Piedāvā 540 mm- Neatbilst. Ņemot vērā, 

ka Sabiedrības pacienti ir ar dažādiem izmēriem, 

nepieciešams - ne mazāk kā 580 mm. 

 

3. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „SEMETRONS” 

Reģistrācijas Nr. 

40003354436 

Juridiskā adrese: Ulbrokas 

iela 23, Rīga, LV-1021 

Tālrunis: 67383112 

Fakss: - 

33 221.00 

(trīsdesmit trīs tūkstoši 

divi simti divdesmit 

viens eiro un 00 centi) 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

23.panta „Iepirkuma komisijas darbības 

pamatprincipi” piekto daļu, kur ir noteikts, ka 

iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to 

iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, 

iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais 

Zemākā cena 



Iepirkuma procedūras „Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7 

KOPSAVILKUMS 

3 

 

E-pasts: 

Zintis.feldmanis@semetrons.lv 

 

noteiktajā kārtībā un 

termiņā, paziņojumu par 

iepirkuma procedūras 

rezultātiem. 

4. Lēmums stājas 

spēkā ar tā pieņemšanas 

brīdi. 

 

Šo lēmumu 

pretendents, kas iesniedzis 

piedāvājumu iepirkumā 

„Operāciju galda iegāde 

un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 

2015/7,  un kas uzskata, ka 

ir aizskartas tā tiesības vai 

ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, pamatojoties 

uz Publisko iepirkumu 

likuma 8.
2
 panta 

„Iepirkumi, kuriem 

nepiemēro šajā likumā 

regulētās iepirkuma 

procedūras” 

astoņpadsmito daļu, var 

pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona 

tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā 

kārtībā, 1 (viena) mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

reģistrācijas Nr.4000325833, juridiskā adrese – 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, turpmāk – 

Sabiedrība, izsludinātās 

(http://www.iub.gov.lv/pvs/show/397893) 

iepirkuma procedūras  „Operāciju galda iegāde un 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7,  

turpmāk – Iepirkuma procedūra, noteikumiem, 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„SEMETRONS”, Reģistrācijas Nr. 40003354436, 

Juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, 

turpmāk - SIA „SEMETRONS”, Iepirkuma 

procedūras ietvaros 2015.gada 20.martā iesniegto 

piedāvājumu (ienākošais reģistrācijas Nr.3), kā arī 

iepirkuma komisijas veikto tehniskā piedāvājuma 

izvērtējumu: 

1. atzīt, ka SIA „SEMETRONS” tehniskais 

piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma procedūras 

„Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2015/7 noteikumos 

pretendentiem izvirzītajām tehniskajām prasībām;  

2. Izslēgt SIA „SEMETRONS” no 

turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, noraidot 

tās piedāvājumu Iepirkumā - SIA „SEMETRONS” 

iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām: 

6.punktā – Sānsvere – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā ±25° leņķī 

Tehniskās specifikācijas izvērtējuma atbilstība 

prasībām - Piedāvā ar 20° -Neatbilst. Sabiedrības 

noteiktā prasība ar „ne mazāk kā ±25° leņķī” ir 

paredzēta noteiktām operāciju grupām. 

 

16.punktā- Galda virsmas platums starp 

instrumentu sliedēm – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā 580 mm 

Tehniskās specifikācijas izvērtējuma atbilstība 
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 prasībām: Piedāvā 540 mm- Neatbilst. Ņemot vērā, 

ka Sabiedrības pacienti ir ar dažādiem izmēriem, 

nepieciešams - ne mazāk kā 580 mm. 

 

4. 
SIA „A.MEDICAL” 

Reģistrācijas Nr. 

40103599415 

Juridiskā adrese: Varkaļu 

iela 13A, Rīga, LV-1067 

Tālrunis: 66103003 

Fakss: 66103010 

E-pasts: info@amedical.eu 

 

21 606.00 

(divdesmit viens 

tūkstotis seši simti seši  

eiro un 00 centi) 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

23.panta „Iepirkuma komisijas darbības 

pamatprincipi” piekto daļu, kur ir noteikts, ka 

iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to 

iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, 

iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais 

reģistrācijas Nr.4000325833, juridiskā adrese – 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, turpmāk – 

Sabiedrība, izsludinātās 

(http://www.iub.gov.lv/pvs/show/397893) 

iepirkuma procedūras  „Operāciju galda iegāde un 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7,  

turpmāk – Iepirkuma procedūra, noteikumiem, SIA 

„A.MEDICAL”, Reģistrācijas Nr. 40103599415, 

Juridiskā adrese: Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067, 

turpmāk - SIA „A.MEDICAL”, Iepirkuma 

procedūras ietvaros 2015.gada 20.martā iesniegto 

piedāvājumu (ienākošais reģistrācijas Nr.4), kā arī 

iepirkuma komisijas veikto tehniskā piedāvājuma 

izvērtējumu: 

1. atzīt, ka SIA „A.MEDICAL” tehniskais 

piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma procedūras 

„Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2015/7 noteikumos 

pretendentiem izvirzītajām tehniskajām prasībām;  

2. Izslēgt SIA „A.MEDICAL” no 

turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, noraidot 

tās piedāvājumu Iepirkumā - SIA „A.MEDICAL” 

iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām: 

Zemākā cena 
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14.punktā – Galda virsmas longitudināla nobīde – 

Tehniskās specifikācijas prasība: vismaz 250 mm 

Tehniskās specifikācijas izvērtējuma atbilstība 

prasībām - Longitudinālās nobīdes nav, un tādēļ 

nevar veikt pilnvērtīgus RTG izmeklējumus. 

Neatbilst. 

 

18.punktā – Galda virsmas matraču izmērs – 

Tehniskās specifikācijas prasība: Ne mazāk kā 50 x 

530 mm. Tehniskās specifikācijas izvērtējuma 

atbilstība prasībām - Piedāvā platumu 500 mm- 

Neatbilst. Ņemot vērā, ka Sabiedrības pacienti ir ar 

dažādiem izmēriem, nepieciešams platums - ne 

mazāk kā 530 mm. 
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5. 
SIA „UMT” 

Reģistrācijas Nr. 

50103458511 

Juridiskā adrese: Baldones 

iela 12, Rīga, LV-1007 

Tālrunis: 66016500 

Fakss: 66016505 

E-pasts: info@umt.lv 

 

22 440.00 

(divdesmit divi tūkstoši 

četri simti četrdesmit 

eiro un 00 centi) 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

23.panta „Iepirkuma komisijas darbības 

pamatprincipi” piekto daļu, kur ir noteikts, ka 

iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to 

iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, 

iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais 

reģistrācijas Nr.4000325833, juridiskā adrese – 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, turpmāk – 

Sabiedrība, izsludinātās 

(http://www.iub.gov.lv/pvs/show/397893) 

iepirkuma procedūras  „Operāciju galda iegāde un 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7,  

turpmāk – Iepirkuma procedūra, noteikumiem, SIA 

„UMT”, Reģistrācijas Nr. 50103458511, Juridiskā 

adrese: Baldones iela 12, Rīga, LV-1007, turpmāk - 

SIA „UMT”, Iepirkuma procedūras ietvaros 

2015.gada 23.martā iesniegto piedāvājumu 

(ienākošais reģistrācijas Nr.5), kā arī iepirkuma 

komisijas veikto tehniskā piedāvājuma izvērtējumu: 

1. atzīt, ka SIA „UMT” tehniskais 

piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma procedūras 

„Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2015/7 noteikumos 

pretendentiem izvirzītajām tehniskajām prasībām;  

2. Izslēgt SIA „UMT” no turpmākās dalības 

Iepirkuma procedūrā, noraidot tās piedāvājumu 

Iepirkumā - SIA „UMT” iesniegtais piedāvājums 

neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: 

 

6.punktā – Sānsvere – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā ±25° leņķī . Tehniskās 

specifikācijas izvērtējuma atbilstība prasībām - 

Piedāvā ar 20° -Neatbilst. Sabiedrības noteiktā 

prasība ar „ne mazāk kā ±25° leņķī” ir paredzēta 

Zemākā cena 



Iepirkuma procedūras „Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7 

KOPSAVILKUMS 

7 

 

noteiktām operāciju grupām. 

 

16.punktā – Galda virsmas platums starp 

instrumentu sliedēm – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā 580 mm . Tehniskās 

specifikācijas izvērtējuma atbilstība prasībām - 

Piedāvā 520 mm- Neatbilst. Ņemot vērā, ka 

Sabiedrības pacienti ir ar dažādiem izmēriem, 

nepieciešams - ne mazāk kā 580 mm. 

 

18.punktā – Galda virsmas matraču izmērs – 

Tehniskās specifikācijas prasība: Ne mazāk kā 50 x 

530 mm. Tehniskās specifikācijas izvērtējuma 

atbilstība prasībām - Piedāvā platumu 520 mm- 

Neatbilst. Ņemot vērā, ka Sabiedrības pacienti ir ar 

dažādiem izmēriem, nepieciešams platums - ne 

mazāk kā 530 mm. 
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6. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Interlux” 

Reģistrācijas Nr. 

40003793189 
Juridiskā adrese: 

„Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, 

Stopiņu novads, LV-2130 

Tālrunis: 67795240 

Fakss: 67795241 

E-pasts: info@interlux.lv 

 

31 492.00 

(trīsdesmit viens 

tūkstotis četri simti 

deviņdesmit divi  eiro 

un 00 centi) 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

23.panta „Iepirkuma komisijas darbības 

pamatprincipi” piekto daļu, kur ir noteikts, ka 

iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to 

iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, 

iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais 

reģistrācijas Nr.4000325833, juridiskā adrese – 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, turpmāk – 

Sabiedrība, izsludinātās 

(http://www.iub.gov.lv/pvs/show/397893) 

iepirkuma procedūras  „Operāciju galda iegāde un 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/7,  

turpmāk – Iepirkuma procedūra, noteikumiem, 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Interlux”, 

Reģistrācijas Nr. 40003793189, Juridiskā adrese: 

„Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, 

turpmāk - SIA „Interlux”, Iepirkuma procedūras 

ietvaros 2015.gada 23.martā iesniegto piedāvājumu 

(ienākošais reģistrācijas Nr.6), kā arī iepirkuma 

komisijas veikto tehniskā piedāvājuma izvērtējumu: 

1. atzīt, ka SIA „Interlux” tehniskais 

piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma procedūras 

„Operāciju galda iegāde un piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2015/7 noteikumos 

pretendentiem izvirzītajām tehniskajām prasībām;  

2. Izslēgt SIA „Interlux” no turpmākās 

dalības Iepirkuma procedūrā, noraidot tās 

piedāvājumu Iepirkumā - SIA „Interlux” iesniegtais 

piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām: 

 

6.punktā – Sānsvere – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā ±25° leņķī . Tehniskās 

specifikācijas izvērtējuma atbilstība prasībām - 

Zemākā cena 
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Piedāvā ar 20° -Neatbilst. Sabiedrības noteiktā 

prasība ar „ne mazāk kā ±25° leņķī” ir 

paredzēta noteiktām operāciju grupām. 

 

14.punktā – Galda virsmas longitudināla nobīde 

– Tehniskās specifikācijas prasība: vismaz 250 

mm. Tehniskās specifikācijas izvērtējuma 

atbilstība prasībām - Longitudinālās nobīdes 

nav, un tādēļ nevar veikt pilnvērtīgus RTG 

izmeklējumus. Neatbilst. 

 

16.punktā – Galda virsmas platums starp 

instrumentu sliedēm – Tehniskās specifikācijas 

prasība: Ne mazāk kā 580 mm. Tehniskās 

specifikācijas izvērtējuma atbilstība prasībām - 

Piedāvā 534 mm- Neatbilst. Ņemot vērā, ka 

Sabiedrības pacienti ir ar dažādiem izmēriem, 

nepieciešams - ne mazāk kā 580 mm. 

Komplektācija: Prasības: Divdaļīga kāju 

sekcija, horizontāli izplešama, skaits – 1 gab. 

Tehniskās specifikācijas izvērtējuma atbilstība 

prasībām - Piedāvā viendaļīgu kāju sekciju- 

Neatbilst. Mūsu noteiktā prasība - divdaļīga 

kāju sekcija, horizontāli izplešama paredzēta 

noteiktām operāciju grupām. 

 
 

 

Vadības lietu nodaļas vadītāja 

A.Brengule, 64202600 

21.04.2015. 


