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Iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Rīgā
30.08.2017.
Nr.17/2017
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (turpmāk-Institūts) Iepirkumu komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Agnese Mediņa – Ziedone, juriste
Komisijas locekļi:
Juta Černovska, Galvenā grāmatveža vietniece
Anda Skalbe, Finanšu analītiķe
Inese Skaģere, Galvenā māsa
Rihards Fīrmanis, Infrastruktūras un attīstības direktors
Iepirkuma procedūras “Koniska stara datortomogrāfa piegāde”, id. Nr. RSU SI 2017/12, ietvaros,
KONSTATĒJA:
1. 01.06.2017. tika apstiprināts Atklāta konkursa “Koniska stara datortomogrāfa piegāde”, id. Nr. RSU SI
2017/12 Nolikums;
2. 31.07.2017. iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvājumus iesnieguši 3 pretendenti, kas ir šī Lēmuma
adresāti:
Pretendents

Piedāvājumu
iesniegšanas datums
un laiks
31.07.2017. plkst. 9:50

cena EUR
bez PVN

cena EUR ar
PVN

75 400,00

91 234,00

1.

SIA “Altex”

2.

SIA “Plandent”

31.07.2017. plkst.
11:10

88 427,00

106 966,67

3.

SIA “Magnum
Medical”

31.07.2017. plkst.
11:50

90 000,00

108 900,00

3. 23.08.2017. Iepirkumu komisija veica pretendentu piedāvājumu vērtēšanu un konstatēja:
3.1. Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši Nolikumā ietvertajām atlases un noformējuma prasībām;
3.2. Pretendenta SIA “Plandent” tehniskajā piedāvājumā neatbilstības nav konstatētas;
3.3. Pretendenta SIA “Magnum Medical” tehniskajā piedāvājumā neatbilstības nav konstatētas;
3.4. Pretendenta SIA “Altex” tehniskajā piedāvājumā konstatētas sekojošas neatbilstības tehniskās
specifikācijas prasībām:
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6. punkts - Uzrāda apstarotā lauka devu (DAP). Piedāvājos dokumentos nav norādes, ka
ierīce ir aprīkota ar šo funkciju. Apstarotā lauka deva: no angļu valodas - DAP (dose area
product). Piedāvājumā ir norādīta efektīvā deva, kas nav analogs DAP.
3.4.2. 8.punkts - izmeklējuma apgrieziens - 180° un 360° (var izvēlēties). Piedāvātās ierīces
apgrieziens ir 360°, atsevišķi 180° rotācija netiek piedāvāta.
3.4.3. 9. punkts - Tālummaiņas (zoom) rekonstrukcija līdz 80 µm. Tālummaiņas (zoom)
rekonstrukcija nozīmē, ka iekārtas programma piedāvā iespēju no biezāka slāņa
izmeklējuma rekonstruēt attēlu smalkāk, uz 80 µm bieza slāņa attēlu bez atkārtotas pacienta
apstarošanas. Piedāvājumā šādai funkcijai apstiprinājums nav atrodams.
3.4.4. 10. punkts - piedāvātie izmeklējumu lauki (mm) neatbilst tehniskajā specifikācijā
norādītajiem: nav piedāvāts izmērs 40*40, 40*80, 80*40, 100*40.
3.4.5. 11. punkts - vokseļu izmēri (mm). Netiek piedāvāti izmēri: 0,080, 0,160.
3.4.6. 14.punkts Panorāmas topogramma pirms KSDT izmeklējuma – pievienotajā
dokumentācijā nav atrodams apstiprinājums prasības izpildei.
3.4.7. 19. punkts - Izvēlei pieejami 3 žokļu izmēri – piedāvātajai iekārtai nav iespējams izvēlēties
3 žokļu izmērus.
3.4.8. 22. punkts - Adaptīvs fokālais punkts (adaptive focal point) – funkcija, kas piedāvā izvērtēt
attēlu pa slāņiem, izvēloties atbilstošāko. Pretendents piedāvā vienu un to pašu
apliecinājumu dažādu funkciju atbilstībai – rentgena lampas fokusa punkts 0,5mm uzrādīts
kā apliecinājums adaptīva fokālā punkta esamībai.
3.4.9. 23. punkts - Adaptīva nomelnējuma skala (adaptive grey scale) ir funkcija, kas nodrošina
iespējami labāko attēlu kontrastu. Pretendents norāda iekārtas signāla, ne adaptīvu
nomelnējuma skalu.
3.4.10. 31.punkts - Iekārta stiprināma pie sienas un grīdas. Laterālās cefalometrijas izvietojums
atrodas iekārtas kreisajā pusē (no pretskata) – pretendenta piedāvātajā aprakstā ir
pretruna: “Iekārta stiprināma pie sienas un grīdas. Uz grīdas novietojama, izmantojot
statisku pamatnes plātni, kas novērš nepieciešamību to skrūvēt pie grīdas…”. Pretendents
norāda, ka tā ir stiprināma, tajā pašā laikā, ka nav un tas nav nepieciešams. Piedāvātajos
dokumentos apstiprinājums prasības izpildei nav atrodams.
4. Komisija 23.08.2017. iepirkumu komisijas sēdē secināja, ka pretendenta SIA “Altex” tehniskais
piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma Nolikuma 2. pielikuma - Tehniskā specifikācija prasībām
un turpmākajā vērtēšanās etapā tas nepiedalīsies.
5. Komisijas 30.08.2017. tika veikta pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana.
5.1. Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos iekļautas visas prasītās izmaksas;
5.2. Pretendentu finanšu piedāvājumos visas prasītās izmaksas ir iekļautas.
6. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
7. Komisija pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības – SIA
“Plandent”, atbilstoši PIL 42. pantā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem.
3.4.1.

Komisija balsojot 5 – par, 0 – nav, 0 – atturas, nolēma:
Piešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam SIA “Plandent”, reģ. Nr. 40003268539. Kopējā līgumcena EUR
88 427,00 (astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro, 00 centi).
Saskaņā ar PIL 68.panta 1.daļas 1.punktu, Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma
procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums,
ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt
iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām
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specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma
komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota
personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa pastu;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
[personiskais paraksts]
Komisijas locekļi:
Galvenā grāmatveža vietniece

Agnese Mediņa – Ziedone

[personiskais paraksts] Juta Černovska

Finanšu analītiķe

[personiskais paraksts]

Anda Skalbe

Galvenā māsa

[personiskais paraksts]

Inese Skaģere

Infrastruktūras un attīstības direktors

[personiskais paraksts] Rihards Fīrmanis

NORAKSTS PAREIZS:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Agnese Mediņa-Ziedone
30.08.2017.
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