
Iepirkuma procedūras  

„Implanti krustenisko saišu rekonstrukcijai iegāde un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/44  KOPSAVILKUMS 
 

 

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvājuma kopējā 

līgumcena eiro, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 
 

Lēmums par uzvarētāju 

 

 

Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināša- 

nas metode 

1. 
 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Artropulss", 

Reģistrācijas Nr. 40003640284, 
Juridiskā adrese: Plieņciema iela 

16, Mārupe, Mārupes novads, 

LV-2167 

 

 
Iepirkuma daļa Nr.1. 

9270.00 

(deviņi tūkstoši divi 

simti septiņdesmit eiro 

un 00 centi) 

 

 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 26.pantu „Iepirkuma komisijas 

lēmumu pieņemšanas kārtība” un 

Iepirkuma procedūras nolikuma  3.daļu, 

kur ir noteikts, ka piedāvājuma izvēles 

kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, ņemot vērā tikai zemāko 

cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

nolikuma prasībām un ir iesniegti par 

pilnu iepirkuma priekšmetu:  

1.Atzīt par uzvarētāju 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā: 

1.1. iepirkuma daļās Nr.2., 3. 

„Gameda” UAB, Reģistrācijas Nr. 

LT409271811,  Juridiskā adrese: 

Breslaujos 3, Kaunas, Lithuania, LT-

44403, kā pretendentu, kurš ir 

iesniedzis iepirkuma procedūras 

nolikumam atbilstošu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, kuru 

nosaka ņemot vērā tikai zemāko cenu 

eiro bez pievienotā vērtības nodokļa ar 

līgumcenu: 

iepirkuma daļa Nr.2. – 11756.00 

(vienpadsmit tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit seši eiro un 00 centi); 

iepirkuma daļa Nr.3. – 175.00 (viens 

 

Pamatojoties uz Publisko Iepirkuma 

likuma 25.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 

(https://pvs.iub.gov.lv/show/545308) 

iepirkuma procedūras   nolikumam, 

SIA "Artropulss" Iepirkuma procedūras 

ietvaros 2018.gada 30.jūlijā   iesniegto 

piedāvājumu (ienākošais reģistrācijas 

Nr.1.), kā arī iepirkuma komisijas 

veikto tehniskā piedāvājuma 

izvērtējumu: 

1. atzīt, ka SIA "Artropulss" 

tehniskais piedāvājums iepirkuma daļā 

Nr.1. nav  atbilstošs iepirkuma 

procedūras nolikumā pretendentiem 

izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

2. izslēgt SIA "Artropulss" no 

turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā 

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs ir 

saimnieciski 

visizdevīgākais 

piedāvājums, 

ņemot vērā tikai 

zemāko cenu no 

piedāvājumiem, kas 

atbilst nolikuma 

prasībām un ir 

iesniegti par pilnu 

iepirkuma 

priekšmetu 



simts septiņdesmit pieci eiro un 00 

centi). 

1.2. Iepirkuma daļu Nr.1. 

izbeigt bez rezultāta, jo netika iesniegts 

nolikuma prasībām atbilstošs 

piedāvājums. 

 

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, iesniedzot savu 

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. 

 

kā neatbilstošu tehniskās specifikācijas 

prasībām iepirkuma daļā Nr.1. pozīcijā 

Nr.1.2., jo nav piedāvātas 6mm 

diametra skrūves.  

 



2. 
 

„Gameda” UAB, 

Reģistrācijas Nr. LT409271811,  
Juridiskā adrese: Breslaujos 3, 

Kaunas, Lithuania, LT-44403 

 
Iepirkuma daļa Nr.2. 

11756.00 
(viens simts divdesmit 

tūkstoši viens simts 

deviņdesmit astoņi  eiro 

un 51 cents) 

 
Iepirkuma daļa Nr.3. 

175.00 
(viens simts 

septiņdesmit pieci  eiro 

un 00 centi) 

 

Netika noraidīts Piedāvājuma 

izvēles kritērijs ir 

saimnieciski 

visizdevīgākais 

piedāvājums, 

ņemot vērā tikai 

zemāko cenu no 

piedāvājumiem, kas 

atbilst nolikuma 

prasībām un ir 

iesniegti par pilnu 

iepirkuma 

priekšmetu 

3. 
 

"JOHNSON & JOHNSON 

AB LATVIJAS FILIĀLE”, 

Reģistrācijas Nr. 40003600116, 
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 

101, Rīga, LV-1004 

 

 

Iepirkuma daļa Nr.1. 

8167.20 

(astoņi tūkstoši viens 

simts sešdesmit septiņi  

eiro un 20 centi) 

 

Pamatojoties uz Publisko 

Iepirkuma likuma 25.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 

(https://pvs.iub.gov.lv/show/545308) 

iepirkuma procedūras   nolikumam, 

"JOHNSON & JOHNSON AB 

LATVIJAS FILIĀLE” Iepirkuma 

procedūras ietvaros 2018.gada 30.jūlijā   

iesniegto piedāvājumu (ienākošais 

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs ir 

saimnieciski 

visizdevīgākais 

piedāvājums, 

ņemot vērā tikai 

zemāko cenu no 

piedāvājumiem, kas 

atbilst nolikuma 

prasībām un ir 

iesniegti par pilnu 

iepirkuma 

priekšmetu 



reģistrācijas Nr.3.), kā arī iepirkuma 

komisijas veikto tehniskā piedāvājuma 

izvērtējumu: 

1. atzīt, ka "JOHNSON & 

JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE” 

tehniskais piedāvājums iepirkuma daļā 

Nr.1. nav  atbilstošs iepirkuma 

procedūras nolikumā pretendentiem 

izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

2. izslēgt "JOHNSON & 

JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE” 

no turpmākās dalības Iepirkuma 

procedūrā kā neatbilstošu tehniskās 

specifikācijas prasībām iepirkuma daļā 

Nr.1. pozīcijā Nr.1.2., jo nav piedāvātas 

6mm diametra skrūves.  

 

 
Sagatavoja: 

Iepirkumu komisijas sekretāre A.Brengule, 64202600,   

pamatojoties uz Iepirkumu komisijas protokoliem par Pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. 

21.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 


