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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Angiogrāfijas ierīces ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju piegāde angiogrāfijas un sirds 

kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.)” 

identifikācijas Nr. DPD 2018/21 
 

ZIŅOJUMS 

Daugavpilī, 2018.gada 4.jūnijā 

 

1. pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, 

Daugavpils, LV-5401 

iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2018/21 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Angiogrāfijas ierīces ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju 

piegāde angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.) 

2. datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds 

ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

22.03.2018.  

3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

Ainārs Streiķis – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas vadītājs, 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks 

 

Komisijas sekretārs (ar 

balss tiesībām) 

 

Komisijas locekli: 

Jānis Artekovs – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas juriste 

 

Olga Strelkova – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas jurists, 

 

Inga Zarāne – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas ekonomiste, 

Inna Lauska - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkuma daļas 

konsultante iepirkumu speciāliste. 

Olga Lakomko-Ulpe – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 

iepirkuma daļas konsultante iepirkumu speciāliste. 

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Olga Strelkova. 
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Komisijas izveidošanas pamats:  

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 2018.gada 23.februāra rīkojums Nr.70 

4. piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā 

steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts: 

20.04.2018., pagarināts līdz 21.05.2018.  

5. to piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

iepirkumam ir pieteicies 1 (viens) pretendents un piedāvā šādu līgumcenu: 

Pretendents Līguma kopējā summa 

SIA “Arbor Medical Korporācija” EIRO 991 000.00 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 21.maijā, plkst.11.30. 

7. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas - SIA “Arbor Medical Korporācija”. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā 

šādus kritērijus un skaitliskās vērtības: 

Kritēriji Maksimālā skaitliskā vērtība 

Preces kopēja cena bez PVN 60 punkti 

Tehniskās priekšrocības 30 punkti 

Garantijas termiņš 10 punkti 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 punkti 

2018.gada 1.jūnija sēdē (prot.Nr.6) komisija: 

1) atzina pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija” tehnisko piedāvājumu par atbilstošu 

tehniskās specifikācijas un konkursa Nolikuma prasībām. 

2)  atzina pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija” finanšu piedāvājumu par atbilstošu 

konkursa Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

3)  konstatēja, ka pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija” finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisko kļūdu. 

4)  konstatēja, ka konkursa Nolikuma 15.nodaļa saturēja minimālas pretendentu kvalifikācijas 

prasības, kuras noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Komisija konstatēja, ka 

kvalifikācijas prasības bija noteiktas samērīgas, līdz ar to nav pamata atklāta konkursa 

pārtraukšanai. 

5) pretendents SIA “Arbor Medical Korporācija” ieguvis šādu skaitlisko novērtējumu – 77 

punkti. 

6)  atzina pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija” kvalifikāciju par atbilstošu konkursa 

nolikuma prasībām. 

7) atzina SIA “Arbor Medical Korporācija” par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā 

par līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā un pārbaudīt Publisko 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādīto izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz 

pretendentu. 

8) konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “Arbor Medical Korporācija” nepastāv Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

9) atzina SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr.40003547099, juridiskā adrese: 

Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., par uzvarētāju atklātā konkursā 

“Angiogrāfijas ierīces ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju piegāde angiogrāfijas un 

sirds kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.)”, identifikācijas numurs DPD 2018/21, un 

piešķira līguma slēgšanas tiesības par summu EUR 991 000.00 bez PVN. 

8. informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

nav 

9. pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

nav 

10. ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”  19. punktu: 

Konkursa Nolikuma 15.nodaļa saturēja minimālas pretendentu kvalifikācijas prasības. Bija pieprasīti 

konkrētas kvalifikācijas speciālisti. Lai kvalificētos dalībai konkursā nekādas specifiskas prasības 

attiecībā uz apgrozījumu un pieredzi pretendentiem netika izvirzītas. 

Konkursa nolikuma 15.5.punktā noteiktā autorizācija jeb pilnvarojums apliecina to, ka pretendents ir 

tiesīgs izplatīt/pārdot konkrētās preces, nodrošinot pilnu ražotāja atbalstu, kā arī atbalstu gadījumos, ja 

pasūtītājam radušās problēmas ar piegādāto preci (negadījums vai ražošanas brāķis). Pasūtītājam ir 

svarīgi, ka preces piegādātājam ir saikne ar preces ražotāja autorizētu/pilnvarotu pārstāvi – tas 

nodrošina, ka precei tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ražotāja noteiktie lietošanas, 

pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja preču lietošanai 

izvirzītās prasības un noteikumi, uzņemoties par to pilnu atbildību, jo medicīnisko preču ražotāji šādas 

tiesības un pilnvaras piešķir tikai ražotāja pilnvarotiem preču izplatītājiem (uz medicīniskām ierīcēm 

attiecas Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumi Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, 

atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, kas nosaka 

kārtību, kādā veic medicīnisko ierīču reģistrāciju, atbilstības novērtēšanu, kā arī to izplatīšanas, 

ekspluatācijas un tehnisko uzraudzību).    

Ņemot vērā Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2017.gada 10.augusta lēmumā lietā Nr.SKA-

1384/2017 paustās atziņas, secināms, ka pasūtītājam ir jānodrošinās gadījumos, kad piegādātās 

preces/ierīces jebkādu parametru/darbības traucējumu vai pasliktināšanās gadījumos, kas var izraisīt 

vai ir izraisījušas pacienta veselības pasliktināšanos vai nāvi, tiks nomainītas vai atsauktas. Šādos 

gadījumos pasūtītājs ar pretenziju var vērsties pie piegādātāja, kas, savukārt, tālāk vēršas pie tiešā 

ražotāja. Ja piegādātājam nebūs sadarbības (tiešas vai pastarpinātas) ar ražotāju, tas nenesīs nekādu 

atbildību par piedāvāto preci, tās lietošanu un citiem noteikumiem. Kā arī, pasūtītāja pretenziju 

gadījumā, nevarēs vērsties pie preces/ierīces ražotāja. Ja piegādātājam nebūs sadarbības (tiešas vai 

pastarpinātas) ar ražotāju, tas, kaut arī uzņēmies līgumsaistību izpildi, nenesīs nekādu atbildību par 

piedāvāto preci, tās lietošanu un citiem noteikumiem, jo līgumsaistību uzņemšanās, negarantē saistību 

izpildi. 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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Pasūtītāja mērķis ir pārliecināties un iegūt pierādījumus tam, ka piegādātas medicīniskās ierīces darbība 

parastos lietošanas apstākļos atbilst tai izvirzītajām būtiskajām prasībām un iedarbojas uz ārstējamo 

personu iepriekš paredzētā veidā, kā arī nerada draudus ārstējamās personas un medicīniskā personāla 

veselībai, lai medicīniskās ierīces darbības rezultātā tiktu gūts paredzētais ārstnieciskais ieguvums. 

Ražotājs ir tiesīgs izsniegt autorizāciju norādot, ka pilnvarotais izplatītājs ir tiesīgs preces pārdošanu 

uzticēt trešajām personām (šajā gadījumā – kādam citam izplatītājam). Neatkarīgi no izplatītāja 

“ķēdes” garuma pasūtītājam ir pienākums pārliecināties, ka visi no “ķēdes” dalībniekiem ir veikuši 

visas nepieciešamās darbības (piemēram: uzglabāšanas/pārvadāšanas, preces temperatūras/mitruma 

režīma noteikumu nodrošināšana) preces sākotnējo kvalitātes, fizikālo un funkcionālo īpašību 

saglabāšanai. Nevar pastāvēt situācija, ka preces tālāku izplatīšanu ražotājs nav pieļāvis, bet prece tiek 

piedāvāta tirgū caur izplatītāju, kurš nav ievērojis ražotāja ierobežojumus preces izplatīšanā.  

Attiecībā uz Konkursa nolikuma 15.6.punktu: Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība jāveic saskaņā 

ar Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, 

atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. Piegādājot 

medicīniskās ierīces, piegādātājiem jāievēro Latvijas Republikas attiecīgo jomu reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības. 

Pasūtītāja mērķis ir pārliecināties un iegūt pierādījumus, ka piegādātājs ir gatavs nodrošināt 

normatīvajos aktos noteikto tehnisko uzraudzību un iepirkuma līguma izpildes laikā sniegt pasūtītājam 

un uzraugošam institūcijām nepieciešamos dokumentus. 

Neviens neizmantoja Publisko iepirkumu likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktās tiesības - iesniegt 

iesniegumu par iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, kas 

pamatoti liek secināt, ka pasūtītāja izvirzītās prasības ir bijušas objektīvas un samērīgas. Saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 41.panta otro daļu pasūtītājs var noteikt minimālo atbilstības līmeni šā 

likuma 45. un 46.pantā minētajām prasībām; prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni 

konkrētā līguma izpildei nosaka samērīgi līguma priekšmetam. 

11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

nav 

12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

nav 

13. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam 

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 

nav 

14. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

nav 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 


