
Iepirkuma procedūras „Oftalmoloģisko medicīnisko materiālu iegāde un piegāde ", iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/06, 

KOPSAVILKUMS 
 

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvājuma 

kopējā 

līgumcena euro, 

bez pievienotā 

vērtības nodokļa 
 

Lēmums par uzvarētāju 

 

 

 

Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināša- 

nas metode 

1. 
SIA "MEDEKSPERTS", 

Reģistrācijas Nr. 50003336771, 

Juridiskā adrese: Ūnijas iela 8a, 

Rīga, LV-1084 

Tālrunis: 67508612 

Fakss: 67508613 

E-pasts: 

katrina@medeksperts.lv 

Skatīt Pielikumā  

 Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 24.pantu 

„Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” un 

Iepirkuma procedūras 

„Oftalmoloģisko medicīnisko 

materiālu iegāde un piegāde ", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2017/06 noteikumu  13.punktu, 

kur ir noteikts, ka piedāvājuma 

izvēles kritērijs ir piedāvājums ar 

viszemāko cenu 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 

„Oftalmoloģisko medicīnisko 

materiālu iegāde un piegāde ", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

Netika noraidīs Zemākā cena 

2. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "DM Premium", 

Reģistrācijas Nr. 40103206925, 

Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 

23-3, Rīga, LV-1007 

Tālrunis: 29550030 

Fakss: 29880259 

E-pasts: dmpremium@inbox.lv 

Skatīt Pielikumā Netika noraidīts Zemākā cena 

3. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "NMS ELPA", 

Reģistrācijas Nr. 40003348336, 

Juridiskā adrese: Malienas iela  

31-22, Rīga, LV-1079 

Tālrunis: 67245652 

Fakss: 67249474 

E-pasts: info@nmselpa.lv 

Skatīt Pielikumā Netika noraidīts Zemākā cena 

mailto:katrina@medeksperts.lv
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4. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "IRIS 

SURGICAL", 

Reģistrācijas Nr. 40003775018, 

Juridiskā adrese: 

Sarkandaugavas iela 13,1, Rīga, 

LV-1005 

Tālrunis: 29603888 

Fakss: - 

E-pasts: info@irissurgical.lv 

Skatīt Pielikumā 2017/06: 

1.1. Iepirkuma daļā Nr.16. - 

SIA "MEDEKSPERTS", 

Reģistrācijas Nr. 50003336771, 

Juridiskā adrese: Ūnijas iela 8a, 

Rīga, LV-1084, kā pretendentu, 

kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

procedūras  noteikumos  

izvirzītajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar zemāko cenu; 

1.2. Iepirkuma daļās Nr. 1., 

2., 3., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 17., 20. - 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

"DM Premium", Reģistrācijas Nr. 

40103206925, Juridiskā adrese: 

Kuldīgas iela 23-3, Rīga, LV-1007, 

kā pretendentu, kurš iesniedzis, 

minētā Iepirkuma procedūras  

noteikumos  izvirzītajām prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar zemāko 

cenu; 

1.3. Iepirkuma daļās Nr. 4., 

5., 7. - Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību "NMS ELPA", 

Reģistrācijas Nr. 40003348336, 

Juridiskā adrese: Malienas iela  

31-22, Rīga, LV-1079, kā 

pretendentu, kurš iesniedzis, 

minētā Iepirkuma procedūras  

noteikumos  izvirzītajām prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar zemāko 

cenu; 

1.4. Iepirkuma daļā Nr.8. - 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

Netika noraidīts Zemākā cena 

5. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Rumex Baltics", 

Reģistrācijas Nr. 50103309411, 

Juridiskā adrese: Robežu iela 

46, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 27787768 

Fakss: - 

E-pasts: info@rumexbaltics.eu 

Skatīt Pielikumā 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/

486696) iepirkuma procedūras   

noteikumiem, SIA "Rumex 

Baltics" Iepirkuma procedūras 

ietvaros 2017.gada 13.martā  

iesniegto piedāvājumu 

(ienākošais reģistrācijas Nr.5), kā 

Zemākā cena 
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"IRIS SURGICAL", Reģistrācijas 

Nr. 40003775018, Juridiskā 

adrese: Sarkandaugavas iela 13,1, 

Rīga, LV-1005, kā pretendentu, 

kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

procedūras  noteikumos  

izvirzītajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar zemāko cenu; 

1.5. Iepirkuma daļās Nr. 9., 

18., 19. iepirkuma procedūru 

„Oftalmoloģisko medicīnisko 

materiālu iegāde un piegāde ", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2017/06 izbeigt bez rezultāta, jo  

netika saņemti piedāvājumi. 

1.6.Iepirkuma daļā Nr.12. 

iepirkuma procedūru 

„Oftalmoloģisko medicīnisko 

materiālu iegāde un piegāde", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2017/06 izbeigt bez rezultāta, jo  

iesniegtais piedāvājums tika 

atsaukts. 

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 

„Oftalmoloģisko medicīnisko 

materiālu iegāde un piegāde ", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2017/06, iesniedzot savu 

arī iepirkuma komisijas veikto 

tehniskā piedāvājuma 

izvērtējumu: 

[1. ]  

[2.]  

 3. Izslēgt SIA "Rumex 

Baltics" no turpmākās dalības 

Iepirkuma procedūrā, noraidot 

tās piedāvājumu tehniskajā 

specifikācijā šādās iepirkuma 

daļās: 

3.1. Iepirkuma daļā Nr.15 

“Viskoelastiskais materiāls”, jo 

SmartVisc nesatur hondroitīna 

sulfātu; 

3.2. Iepirkuma daļā Nr.17 

“Iris retraktors zīlītes 

paplašināšanai kataraktas 

operācijās”, jo nav fiksācijas 

elementa, sarežģīta 

manipulācija. 
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piedāvājumu. 

3. Publicēt Iepirkuma 

uzraudzības biroja mājas lapā, 

Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņā, paziņojumu 

par iepirkuma procedūras 

rezultātiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 

tā pieņemšanas brīdi. 

 

Šo lēmumu pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā 

„Oftalmoloģisko medicīnisko 

materiālu iegāde un piegāde ", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2017/06,  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. 
 

 

Vadības lietu nodaļas vadītāja  A.Brengule, 64202600, 02.05.2017. 
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PIELIKUMS. 

SIA "MEDEKSPERTS", 

Reģistrācijas Nr. 50003336771, 

Juridiskā adrese: Ūnijas iela 8a, Rīga, LV-1084 

 

Pasūtītāja tehniskās prasības  Aizpilda pretendents 

Iepirkuma 

daļas 

Nr.p.k. 

Paraugs, kas 

jāiesniedz 

kopā ar 

piedāvājumu 

Specifikācija Mērvienība 
Daudzums 

1 gadam 

Piedāvājums (detalizēts 

piedāvājuma apraksts, norādīt 

preces nosaukumu, ražotāju, 

nr. katalogā) 

Preces 

kods 

1 vienības 

(gab.) cena 

EUR bez PVN 

Kopējā cena 

EUR par visu 

apjomu bez 

PVN 

16.   
Neilona diegi acu 

operācijām             

    *sterils iepakojums;             

16,1 

2.(Līgums ar 

Vidzemes sl.-

VS 2014/8, 

pēdējā 

pavadzīme 

08.01.2016. 

MED 

160052) *10/0 ar divām adatām. gab. 60 

Daclon Nylon diegs, ar divām 

adatām 2x6,2 mm, 10/0 ,30cm, 

Raž. SMI(Beļģija), ON101 ON101 4,08 244,80 

16,2 

2. (analoga 

prece 16.1. , 

tikai ar 8/0) * 8/0 ar divām adatām. gab. 30 

Daclon Nylon diegs, ar divām 

adatām 2x6,2 mm, 8/0 ,30cm, 

Raž. SMI(Beļģija), ON85 ON85 4,08 122,40 

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 367,20 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium", 

Reģistrācijas Nr. 40103206925, 

Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 23-3, Rīga, LV-1007 

 

Pasūtītāja tehniskās prasības  Aizpilda pretendents 
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Iepirkuma 

daļas 

Nr.p.k. 

Paraugs, kas 

jāiesniedz 

kopā ar 

piedāvājumu 

Specifikācija Mērvienība 
Daudzums 

1 gadam 

Piedāvājums (detalizēts 

piedāvājuma apraksts, norādīt 

preces nosaukumu, ražotāju, nr. 

katalogā) 

Preces 

kods 

1 vienības 

(gab.) cena 

EUR bez PVN 

Kopējā 

cena EUR 

par visu 

apjomu bez 

PVN 

1.   Intraokulārās lēcas     

Intraokulārās lēcas, PMMA lens, 

Sidapharm       

    

* materiāls PMMA ( 

polimetilmetakrilāts) ar UV 

absorbējošām īpašībām;     

* materiāls PMMA ( polimetilmetakrilāts) 

ar UV absorbējošām īpašībām;       

    * gaismas caurlaidība 90% ;     * gaismas caurlaidība 90% ;       

    * sterils iepakojums     * sterils iepakojums       

1,1 1 

 mugurējās kameras ( no - 

5D līdz +30D ) pēc 

pieprasījuma gab. 10 

mugurējās kameras ( no - 5D līdz 
+30D ), SDHS - Katalogs Nr.1 SDHS 11,23 112,3 

1,2 1 

priekšējās kameras ( no 

+9D līdz 25,5D ) pēc 

pieprasījuma gab. 20 

priekšējās kameras ( no +9D līdz 
25,5D ), SDANT - Katalogs Nr.2 SDANT 11,23 224,6 

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 336,9 

2. 2 Vekseļi acu ķirurģijai gab. 5000 
Vekseļi acu ķirurģijai, Eye 

sponges, Netcell, Katalogs Nr.3 

37-415 0,179 895 

    * materiāls - celuloze;     * materiāls - celuloze;       

    

* forma - trīsstūrveida ar 

rokturi;     * forma - trīsstūrveida ar rokturi;       

    * sterils iepakojums     * sterils iepakojums       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 895 

3. 2 Naži acu mikroķirurģijai gab. 50 

Naži acu mikroķirurģijai, 

Microknife 5 mm, KAI Medical, 

Katalogs Nr.4 

K7515G 4,89 244,5 

    * taisni,5mm     * taisni,5mm       

    * sterils iepakojums     * sterils iepakojums       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 244,5 
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6.   
Mikroķirurģiskie 

skalpeļi liektie.     

Microsurgical knives, KAI Medical, 
Katalogs Nr.5 A, 5 B       

    *sterili;     *sterili;       

6,1 1 

duālā slīpuma iegriezuma 

(Fako) nazis,liekts; gab. 200 

duālā slīpuma iegriezuma (Fako) 

nazis,liekts; 

CCR-26, 

CCR-

28,CCR-

30,CCR-32 

4, 45 890 

    

*Izmēri:2,6; 2,8; 3,0; 3,2 

mm.     *Izmēri:2,6; 2,8; 3,0; 3,2 mm. 
      

6,2 1 stndarta liekts mikronazis  gab. 230 stndarta liekts mikronazis  AF 15 2,95 678,5 

    *liekts asmenis 15 0     *liekts asmenis 15 0       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 1568,5 

8. 1 
Balansēts sāļu šķīdums 

kataraktas ķirurģijai. flak. 130 

Balansēts sāļu šķīdums 

kataraktas ķirurģijai, BSS, 

Sidapharm, Katalogs Nr.6 

BSS - 
76000 

3,339 434,07 

    

*satur vismaz sekojošus 

komponentus KCL, Cacl2 

H20, MgCL 6 H20, Na 

acetātu,Na citratu;     

*satur  sekojošus komponentus 

KCL, Cacl2 H20, MgCL 6 H20, Na 

acetātu,Na citratu;       

    

*nedrīkst veidot nogulsnes 

saskarē ar acs audiem.     

*neveido nogulsnes saskarē ar acs 

audiem.       

    * tilpums 500ml     * tilpums 500ml       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 434,07 

10. 1 
Mono blu kataraktas 

ķirurģijai  gab. 20 
Mono blu kataraktas ķirurģijai, 

Sidapharm, Katalogs Nr.7 

Sida-Blue 11,78 235,6 

    

*sterils, iepildīts 

indžektorā 0,055% -

0,75ml     Sida- Blue 1 ml       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 235,6 
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11. 1 

Gredzens lēcas kapsulas 

iestiepšanai katarktas 

ķirurģijai  gab. 20 

Gredzens lēcas kapsulas 

iestiepšanai katarktas ķirurģijai, 

Capsular tension ring, 

Sidapharm  Katalogs Nr.8 

CTR 29,98 599,6 

    

*sterils ,iepriekš ielādēts 

injektorā      11, 12, 13 mm , sterili       

    

*vairāki izmēri atkarībā 

no acs ābola garuma.             

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 599,6 

12.   
Līdzeklis zīlītes 

sašaurināšanai  fkak. 48 
Līdzeklis zīlītes sašaurināšanai - 

Sida-chol, Sidapharm Sida-Chol 

19,98 959,04 

    

* satur  20mg/2ml 

acetilholīna 

hlorīdu,palīgviela  - 

mannit, pulveris un 

šķīdinātājs.     

satur  20mg/2ml karbalholīna 
hlorīdu,       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 959,04 

13. 1 
Viskoelastiskais 

materiāls  flak. 90 

Viskoelastiskais materiāls, 

Microvisc 10 mg/ ml,  /Eyefill/ 

Bohus Biotech, Katalogs Nr.9 

12055 19,78 1780,2 

    

*nātrija hialuronāta 

10mg/ml, kas satur 

dabisko gaiļa sekstes 

ekstraktu un kas izdalās no 

acs bez speciālas 

atsūkšanas;      

*nātrija hialuronāta 10mg/ml, kas 

satur dabisko gaiļa sekstes ekstraktu 

un kas izdalās no acs bez speciālas 

atsūkšanas;        

    *iepakojums 0,85ml     *iepakojums 0,85ml       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 1780,2 

14. 1 
Viskoelastiskais 

materiāls  flak. 90 

Viskoelastiskais materiāls, 

Microvisc 14 mg/ ml /Eyefill/ 

Bohus Biotech  Katalogs Nr.9 

12056 19,99 1799,1 
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*nātrija hialuronāta 

14mg/ml šķīdums, kas 

satur dabisko gaiļa sekstes 

ekstraktu un kas izdalās no 

acs bez speciālas 

atsūkšanas;      

*nātrija hialuronāta 14mg/ml 

šķīdums, kas satur dabisko gaiļa 

sekstes ekstraktu un kas izdalās no 

acs bez speciālas atsūkšanas;        

    *iepakojums 0,85ml     *iepakojums 0,85ml       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 1799,1 

15.   
Viskoelastiskais 

materiāls  flak. 20 

Viskoelastiskais materiāls IXIUM 

HCS, 1.0 LCA Pharma, Katalogs 

Nr.10 

LCA 007 32,89 657,8 

    

*nātrija hondroitīna 

sulfāta-nātrija hialuronāts.     

*nātrija hondroitīna sulfāta-nātrija 

hialuronāts.       

    

*sterils, nepirogēns, 

viskoelastīgs, augsti 

attīrīts;     

*sterils, nepirogēns, viskoelastīgs, 

augsti attīrīts;       

    

*viskozitāte (mPas) 40 

000- 110 000;     

*viskozitāte (mPas) 40 000- 55 

000;       

    *iepakojums 1ml šļirce.     *iepakojums 1ml šļirce.       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 657,8 

17. 1 iepak. 

Iris retraktors zīlītes 

paplašināšanai 

kataraktas operācijās  gab. 120 

Iris retraktors zīlītes 

paplašināšanai kataraktas 

operācijās, Sidapharm, Katalogs 

Nr.11 

88000 11,519 1382,28 

    * vienreizlietojams;     * vienreizlietojams;       

    * iepakojumā 5gab.     * iepakojumā 5gab.       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 1382,28 

20. 1 Cistotomi  gab. 20 
Cistotomi , Eagle Laboratories, 
Katalogs Nr.12 

120-01 3,49 
69,8 

    
*13mm, 25Gx3/4 (19mm), 
(120-01)     *13mm, 25Gx3/4 (19mm), (120-01)       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 69,8 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA", 

Reģistrācijas Nr. 40003348336, 

Juridiskā adrese: Malienas iela  31-22, Rīga, LV-1079 

 

Pasūtītāja tehniskās prasības  Aizpilda pretendents 

Iepirkuma 

daļas 

Nr.p.k. 

Paraugs, 

kas 

jāiesniedz 

kopā ar 

piedāvājum

u 

Specifikācija Mērvienība 
Daudzums 1 

gadam 

Piedāvājums (detalizēts 

piedāvājuma apraksts, 

norādīt preces 

nosaukumu, ražotāju, nr. 

katalogā) Preces kods 

1 vienības 

(gab.) cena 

EUR bez PVN 

Kopējā cena 

EUR par visu 

apjomu bez 

PVN 

4.   
Fakoemulsifikācijas 

komplekti      

ALCON INFINITY Vision 
Systems       

    

*vienreizējas 

lietošanas,savietojami ar 

slimnīcā esošās firms 

"Alcon" iekārtu 

INFINITY Vision System     

*vienreizējas 

lietošanas,savietojami ar 

slimnīcā esošās firms 

"Alcon" iekārtu INFINITY 

Vision System       

4,1   

Infinity Kasete (FMS 

Pak.0,9mm,tipless) gab. 40 

Infinity Kasete (FMS 

Pak.0,9mm,tipless)  6.gab 

iepak. 8065752081 47,13 1885,20 

4,2   

Infinity Micro Tip 

uzmavas 0,9mm gab. 150 

Infinity Micro Tip 

uzmavas 0,9mm  6.gab 

iepak. 8065750517 26,11 3916,50 

4,3   

Infinity US adata ( 0,9mm 

Mini-Flared Kelman 45) gab. 200 

Infinity US adata ( 0,9mm 

Mini-Flared Kelman 45) 

6.gab iepak. 8065750853 37,17 7434,00 

4,4   

Infinity Priekšējās 

vitrektomijas paka  gab. 10 

Infinity Priekšējās 

vitrektomijas paka  6.gab 

iepak. 8065750157 93,44 934,40 

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 14170,10 

5.   
Kārtridži intraokulārio 

lēcu ievadīšanai       
ALCON, MONARCH 

IOL       

    

*Alcon tipa 

viereizlietojami, sterili 

kārtridži salokāmajām     

*Alcon tipa 

viereizlietojami, sterili 

kārtridži salokāmajām       
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lēcām; lēcām; 

    

*kārtridža dizains ļauj 

apskatīt un pārbaudīt 

lēcas orientāciju visā 

implantācijas procesā.     

*kārtridža dizains ļauj 

apskatīt un pārbaudīt lēcas 

orientāciju visā 

implantācijas procesā.       

    

*savietojami ar slimnicā 

lietojamo ''Alkon" tipa 

indžektoru.     

*savietojami ar slimnicā 

lietojamo ''Alkon" tipa 

indžektoru.       

5,1 1 *3,2mm griezienam  gab. 200 

*3,2mm griezienam 10.gab 

iepak. 8065977758 3,361 672,20 

5,2   *3,0mm griezienam  gab. 20 

*3,0mm griezienam 10.gab 

iepak. 8065977762 3,361 67,22 

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 739,42 

6.   
Mikroķirurģiskie 

skalpeļi liektie.     ALCON CLEAR CUT       

    *sterili;     *sterili;       

6,1 1 

duālā slīpuma iegriezuma 

(Fako) nazis,liekts; gab. 200 

duālā slīpuma iegriezuma 

(Fako) nazis,liekts; 6.gab 

iepak. CLEAR CUT 

8065982665, 

8065982865, 

8065983065, 

8065983265 5,85 1170,00 

    

*Izmēri:2,6; 2,8; 3,0; 3,2 

mm.     

*Izmēri:2,6; 2,8; 3,0; 3,2 

mm.       

6,2 1 stndarta liekts mikronazis  gab. 230 

stndarta liekts mikronazis 

6.gab iepak. MICRO 

KNIFE 8065921501 5,85 1345,50 

    *liekts asmenis 15 0     *liekts asmenis 15 0       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 2515,50 

7. 1 

Salokāmās hidrofobās 

akrila viengabala lēcas 

ar dzelteno filtru  gab. 180 

Salokāmās hidrofobās 

akrila viengabala lēcas ar 

dzelteno filtru  ALCON, 

AcrySof  SN60AT 70,00 12600,00 

    

*optiskās daļas diametrs 

5,5mm, 6,0mm, 

refraktīvais indekss ne     

*optiskās daļas diametrs 

5,5mm, 6,0mm, 

refraktīvais indekss ne       
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mazāks kā 1,55; mazāks kā 1,55; 

    

* slokāmām lēcām 

jānodrošina iespēja 

ievadīt ar slimnicā 

lietojamo " Alcon" tipa 

indžektoru un 

vienreizlietojamu 

kārtridžu, dažāda izmēra ( 

no +  6,0 D līdz + 40,0 D)     

* slokāmās lēcas nodrošina 

iespēju ievadīt ar slimnicā 

lietojamo "Alcon" tipa 

indžektoru un 

vienreizlietojamu 

kārtridžu, dažāda izmēra ( 

no +  6,0 D līdz + 40,0 D)       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 12600,00 

15.   
Viskoelastiskais 

materiāls  flak. 20 ALCON Discovisc 1ml 0005450012 35,86 717,20 

    

*nātrija hondroitīna 

sulfāta-nātrija hialuronāts.     

*nātrija hondroitīna 

sulfāta-nātrija hialuronāts.       

    

*sterils, nepirogēns, 

viskoelastīgs, augsti 

attīrīts;     

*sterils, nepirogēns, 

viskoelastīgs, augsti 

attīrīts;       

    

*viskozitāte (mPas) 40 

000- 110 000;     

*viskozitāte (mPas) 40 

000- 110 000;       

    *iepakojums 1ml šļirce.     *iepakojums 1ml šļirce.       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 717,20 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRIS SURGICAL", 

Reģistrācijas Nr. 40003775018, 

Juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 13,1, Rīga, LV-1005 

 

Pasūtītāja tehniskās prasības  Aizpilda pretendents 

Iepirkuma 

daļas 

Nr.p.k. 

Paraugs, kas 

jāiesniedz 

kopā ar 

piedāvājumu 

Specifikācija Mērvienība 
Daudzums 

1 gadam 

Piedāvājums (detalizēts 

piedāvājuma apraksts, norādīt 

preces nosaukumu, ražotāju, 

nr. katalogā) 

Preces 

kods 

1 vienības 

(gab.) cena 

EUR bez PVN 

Kopējā cena 

EUR par visu 

apjomu bez 

PVN 

8. 1 Balansēts sāļu šķīdums flak. 130         
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kataraktas ķirurģijai. 

    

*satur vismaz sekojošus 

komponentus KCL, Cacl2 

H20, MgCL 6 H20, Na 

acetātu,Na citratu;     

B.O.S.S. MONICO sterils 

balansēts sāļu šķīdums 

kataraktas ķirurģijai 500ml ar 

šādām sastāvdaļām KCL, Cacl2 

H20, MgCL 6 H20, Na 

acetātu,Na citratu; Informācija 

par produktu www.monico.it vai 

konkursa lpp. 19. 

744343427 

€ 3,30   

    

*nedrīkst veidot nogulsnes 

saskarē ar acs audiem.     Ražotājs MONICO SPA       

    * tilpums 500ml     Itālija       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : € 429,00 

10. 1 
Mono blu kataraktas 

ķirurģijai  gab. 20 

MONOBLUE SAFR, sterils, 

īpaši tīrs, ar manitolu, 

0,75ml,kataraktai, iepildīts 

indžektorā ,0,055%,vienreizējai 

lietošanai,šļircē. LOT P45A 

.Ražotājs ARCADOPHTA 

SARL,Francija. Informācija par 

produktu www.arcadophta.com 

vai konkursa lpp. 25,26,27. lpp. 
655 € 12,77   

    

*sterils, iepildīts 

indžektorā 0,055% -

0,75ml             

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 255,4 

11. 1 

Gredzens lēcas kapsulas 

iestiepšanai katarktas 

ķirurģijai  gab. 20 

RINGJEST elastīgs gredzens 

lēcas kapsulas iestiepšanai 

katarktas ķirurģijai , ielādēts 

injektorā, sterils, izmēri 

10,11,12,13, materiāls PMMA, 

ID Nr. RINGJECT 

PC375,PC376. Informācija par 

produktu www.ophtec.com vai 

konkursa 33-34 lpp. 

CTR 

MODEL 

275 

12/10,CTR 

MODEL 

276 13/11 € 53,20   

    *sterils ,iepriekš ielādēts     Ražotājs OPHTEC BV       

http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.monico.it/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.arcadophta.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
http://www.ophtec.com/
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injektorā  

    

*vairāki izmēri atkarībā 

no acs ābola garuma.     Nīderlande     1064 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rumex Baltics", 

Reģistrācijas Nr. 50103309411, 

Juridiskā adrese: Robežu iela 46, Rīga, LV-1004 

 

Pasūtītāja tehniskās prasības  Aizpilda pretendents 

2. 2 Vekseļi acu ķirurģijai gab. 5000     0,19 950,00 

    * materiāls - celuloze;     Celulozes vekseļi, trīstūra ar rokturi, acu 

ķirurģijai, sterils iepakojums. Network 

medical(UK) 40-415 

37-415     

    * forma - trīsstūrveida ar rokturi;           

    * sterils iepakojums           

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 950,00 

6.   
Mikroķirurģiskie skalpeļi 

liektie.             

    *sterili;             

6,1 1 

duālā slīpuma iegriezuma (Fako) 

nazis,liekts; gab. 200 
duālā slīpuma iegriezuma (Fako) 

nazis,liekts;izmēri no 1mm līdz 3,5mm. Mani 

(Japāna) MSL26/MSL28/MSL30/MSL32 

MSL26; MSL28; 
MSL30; MSL32 

6,00 1200,00 

    *Izmēri:2,6; 2,8; 3,0; 3,2 mm.         

6,2 1 stndarta liekts mikronazis  gab. 230 Liekts mikronazis, 15 0. MST15 4,50 1035,00 

    *liekts asmenis 15 0     Mani (Japāna) MST15       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 2235,00 

8. 1 
Balansēts sāļu šķīdums 

kataraktas ķirurģijai. flak. 130     4,35 565,50 

    

*satur vismaz sekojošus 

komponentus KCL, Cacl2 H20, 

MgCL 6 H20, Na acetātu,Na 

citratu;     *satur vismaz sekojošus komponentus KCL, 

Cacl2 H20, MgCL 6 H20, Na acetātu,Na 

citratu; 500ml. Alsanza (Germany), Alasol 

ALS050010G     

    

*nedrīkst veidot nogulsnes 

saskarē ar acs audiem.           
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    * tilpums 500ml           

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 565,50 

15.   Viskoelastiskais materiāls  flak. 20     12,50 250,00 

    

*nātrija hondroitīna sulfāta-nātrija 

hialuronāts.     

*nātrija hondroitīna sulfāta-nātrija 

hialuronāts. SmartVisc;     

    

*sterils, nepirogēns, viskoelastīgs, 

augsti attīrīts;     

*sterils, nepirogēns, viskoelastīgs, augsti 

attīrīts; SmartVisc Plus     

    

*viskozitāte (mPas) 40 000- 110 

000;     40000 un 80000mPas; 1 ml šļirce       

    *iepakojums 1ml šļirce.     

Rumex International (UK) SmartVisc; 
SmartVisc+       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 250,00 

16.   Neilona diegi acu operācijām             

    *sterils iepakojums;             

16,1 2. *10/0 ar divām adatām. gab. 60 

10/0 neilons, 2 adatas, trapece spatula,3/8, 
6mm. Mani (japāna) 1406 1406 5,00 300,00 

16,2 2. * 8/0 ar divām adatām. gab. 30 

10/0 neilons, 2 adatas, trapece spatula,3/8, 
6mm. Mani (japāna) 2056 2056 5,40 162,00 

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 462,00 

17. 1 iepak. 

Iris retraktors zīlītes 

paplašināšanai kataraktas 

operācijās  gab. 120     8,40 1008,00 

    * vienreizlietojams;     8mmx0,08mm, Fleksibli, zelta pārklājums. 585209     

    * iepakojumā 5gab.     sterili iep. 5 gab. BVI (UK) 585209       

Cena kopā EUR bez PVN par visu iepirkuma daļu : 1008,00 

 


