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Iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Rīgā
16.11.2017.
Nr.17/2017
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (turpmāk-Institūts) Iepirkumu komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Agnese Mediņa – Ziedone, juriste
Komisijas locekļi:
Inese Skaģere, Galvenā māsa
Rihards Fīrmanis, Infrastruktūras un attīstības direktors
Iepirkuma procedūras “Dentālā mikroskopa piegāde”, id. Nr. RSU SI 2017/16, ietvaros,
KONSTATĒJA:
1. 17.10.2017. tika apstiprināts Nolikums iepirkumam Publisko iepirkumu likuma, turpmāk tekstā PIL 9. panta
ietvaros “Dentālā mikroskopa piegāde”, id. Nr. RSU SI 2017/16;
2. 30.10.2017. Iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvājumu iesnieguši 2 pretendenti, kas ir šī Lēmuma
adresāti:

Nr.
p.k.
1.
2.

SIA “Dentoflex Schumann ”

Piedāvātā cena EUR
bez PVN
17 569,00

Piedāvātā cena EUR ar
PVN
21 258,49

SIA “Ekonomikas centras”

19 050,00

23 050,50

Pretendents

3. Iepirkumu komisija, vērtē piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos un normatīvajos aktos
noteiktajām noformēšanas, atlases prasībām un konstatē:
3.1. Pretendenta SIA “Dentoflex Schumann” piedāvājumā neatbilstības nav atrodamas;
3.2. Pretendenta SIA “Ekonomikas centras” piedāvājumā ir sekojošas neatbilstības:
3.2.1. Nav iesniegts oficiālas kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdotu
dokumentu kopijas, kas apliecina preču atbilstību LV un ES standartiem, atbilstoši Nolikuma
10.3. punktam;
3.2.2. Nav iesniegta dokumentācija / ražotāja autorizācijas vēstule, kas apstiprina pilnvarojumu
izplatīt ražotāja preces, veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību un preces garantijas
apkalpošanu, atbilstoši Nolikuma 10.4. punktam;
3.2.3. Nav pievienots medicīnas aprīkojuma piegāžu sarakts un viena vai vairākas pozitīvas pircēju
atsauksmes par sadarbību, kas nav vecākas par diviem gadiem, atbilstoši Nolikuma 10.5.
punktam.
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4. Komisija pārbauda pretendentu tehniskos piedāvājumus:
4.1. Pretendenta SIA “Dentoflex Schumann” piedāvājumā neatbilstības nav atrodamas;
4.2. Pretendenta SIA “Ekonomikas centras” tehniskajā piedāvājumā konstatētas sekojošas neatbilstības
Nolikuma tehniskajās specifikācijas prasībām:
4.2.1. 2.punkts - 5 pakāpju palielinājums 6.4x; 10x; 16x; 25x; 40x ar automātisko regulēšanas objektīvu
un standarta 10x okulāriem - prasība nav izpildīta;
4.2.2. 3.punkts - Okulāri - 10x ar redzes lauka izmēru vismaz 21mm. Iespēja piegādāt papildus
8.33x/22mm, 12.5x/17mm okulārus - prasība nav izpildīta;
4.2.3. 4.punkts - Standarta apohromātisks objektīvs ar automātisku regulēšanu no f 200mm līdz f
300mm. Papildus iespēja piegādāt objektīvus ar f=200, 225,250, 300, 350, 400mm – prasība nav
izpildīta;
4.2.4. 6.punkts - Palielinājuma diapazons – 1,5x / 40x ar 10x okulāriem – prasība nav izpildīta;
4.2.5. 7.punkts - Redzes lauka diapazons – 5,3mm / 206mm ar 10x okulāriem – prasība nav izpildīta;
4.2.6. 8.punkts - Binokolārs – Maināms skatīšanās leņķis - – 0˚ - 180˚ - prasība nav izpildīta;
4.2.7. 12.punkts - Mikroskops uz četrstūra zvaigznes tipa pamatnes, ar centrālo kolonnu, ar gumijas
riteņiem (min D60), riteņi ar bremzi. Pamatnes maksimālais izmērs 620*620 – prasība nav
izpildīta;
4.2.8. 14.punkts - Mikroskopa statīvs apstrādāts ar sudraba nanodaļiņām automātiskai sterilitātes
nodrošināšanai. Mikroskopa konstrukcija nodrošina sistēmu funkcionalitāti bez ārēju kabeļu
izmantošanas, video un apgaismojuma kabeļi integrēti mikroskopa statīvā, kas atvieglo
mikroskopa darbību, apkopi un uzturēšanu – prasība nav izpildīta;
4.2.9. 15.punkts - Līdzsvarošanas iespēja – līdz 4kg papildus svars uz optiskā turētāja – prasība nav
izpildīta;
4.2.10. 17.punkts - Pie statīva galējā pacēluma automātiska mikroskopa barošanas izslēgšanās – prasība
nav izpildīta;
4.2.11. 20.punkts - HD video un foto kamera - integrēta HD video kamera ar 1280x720P un 1920x1080P
video displeja formātu un 3,1 Megapikseļu (2048x1536) attēla izmēru. Ekspozīcijas laiks 2ms2sek. Krāsu dziļums 24-biti. MPEG-4 video un jpg attēlu blīvēšanas formāti saglabāšanai SD
atmiņas kartē ar vismaz 4Gb ietilpību. Video signāla izvads gan HDMI, gan analogā (PAL)
formā. Ierakstīto video un attēlu reproducēšana uz monitora – prasība nav izpildīta;
4.2.12. 23.punkts - Savietojams ar zobārstniecības iekārtas multimediju programmu – prasība nav
izpildīta;
5. Pretendenta SIA “Ekonomikas centras” piedāvājums turpmākajā vērtēšanā nepiedalās, jo nav atbilstošs
Nolikuma atlases un tehniskajām prasībām.
6. Komisija pārbauda pretendenta SIA “Dentoflex Schumann” finanšu piedāvājumu.
6.1. Pēc veiktās pārbaudes komisija konstatēja:
6.1.1. Pretendentu finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas;
6.1.2. Piedāvājumā aritmētiskas kļūdas nav atrodamas.
7. Komisijas izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu – SIA SIA “Dentoflex
Schumann”.
8.

Komisija pārliecinās, ka uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības nav attiecināmi
PIL 9. panta 8.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz PIL 9. panta 13.daļu, un Administratīvā procesa likuma 79. panta
1. daļu;
Komisija balsojot 3 – par, 0 – nav, 0 – atturas, pieņem lēmumu:
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Pasludināt par uzvarētāju un piešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam SIA “Dentoflex Schumann.”,
reģ. Nr. 40003104096, par kopējo līgumcenu bez PVN – EUR 17 569,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti
sešdesmit deviņi euro, 00 centi).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

[personiskais paraksts]

Agnese Mediņa – Ziedone

Komisijas locekļi:
Galvenā māsa

[personiskais paraksts]

Inese Skaģere

Infrastruktūras un attīstības direktors

[personiskais paraksts]

Rihards Fīrmanis

NORAKSTS PAREIZS:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Agnese Mediņa-Ziedone
16.11.2017.

3

