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Par uzdotajiem jautājumiem

SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” iepirkuma procedūras “Stomatoloģijas
preču piegāde”, id Nr. RSU-SI-2017/17 (turpmāk tekstā – Iepirkums) ietvaros, 08.11.2017. tika saņemts
iespējamā pretendenta iesniegums par iepirkuma Nolikumā un tā 2.pielikumā – Tehniskā specifikācija
iekļautajām prasībām:

1. Jautājums

“Ko iepirkuma komisija darīs gadījumā, ja pretendents no atklāta konkursa "Stomatoloģijas
preču piegāde" tehniskās specifikācijas 932 pozīcijām būs piedāvājis tikai divas pozīcijas, bet
abās pozīcijās būs viszemākā cena un pilnībā atbildīs tehniskās specifikācijas prasībām? Pēc
Publisko iepirkumu likuma (PIL), ja piedāvātā prece atbilst pasūtītāja specifikācijai, ir jāizvēlas
piegādātājs, kas piedāvā zemāko cenu, bet ņemot vērā konkursa nolikuma 10.2 punktu, tiek
ignorēts PIL 51. panta punkti par piegādātāja izvēli pēc zemākās cenas un, ka pasūtītājam
jānosaka konkurenci neierobežojošus izvēles kritērijus. Lūdzam mainīt nolikuma 10. punktu.”
Atbilde

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 51.panta 1.daļa paredz, ka “Pasūtītājs piešķir
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot
vērā izmaksas vai cenu, vai izmaksas un kvalitātes kritērijus, vai tikai cenu”..., savukārt PIL 41.pants
nosaka, ka “Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendentus saskaņā ar šā likuma 44., 45., 46., 47. un 48.
pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. (2) Pasūtītājs var noteikt minimālo atbilstības līmeni šā likuma
45. un 46. pantā minētajām prasībām. Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni
konkrētā iepirkuma līguma izpildei nosaka samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam…”
Par konkurences ierobežojumu šāda veida iepirkumā varētu tik uzskatīts konkrētu preču grupu
sadalījums daļās, kur Pasūtītājs būtu sadalījis esošās 932 pozīcijas atsevišķās daļās, piemēram,
medicīnas preces, dezinfekcijas līdzekļi, instrumenti, utt., tādējādi sašaurinot iespējamo pretendentu
loku. Ņemot vērā, ka iepirkumā tiks atsevišķi vērtēta katra no 932 pozīcijām un līgumslēgšanas
tiesības tiks piešķirtas 30 pretendentiem, Pasūtītājs nekādā mērā neierobežo Pretendentu konkurenci, jo
analizējot pēdējo 5 šāda veida atklātu konkursu organizēšanas pieredzi, līgumslēgšanas tiesības tiek
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piešķirtas vidēji 20-26 pretendentiem, kas ir vairāk kā citu Pasūtītāju organizētajos līdzīga veida
iepirkumos.
Veicot iepriekšēju tirgus izpēti, Pasūtītājs ir apzinājis iespējamo pretendentu loku un pārliecinājies
par iespējamu konkurences neierobežošanu, nosakot šādus vērtēšanas kritērijus. Pasūtītājs, Iepirkuma
Nolikuma 10.2. punkta prasību – “10.2. Ja vairāk kā 30 (trīsdesmit) pretendentiem būtu piešķiramas
līgumu slēgšanas tiesības, Komisija izvēlēsies tos 30, kuri piedāvā salīdzinoši vairāk pozīciju ar
viszemākajām cenām.”, uzskata par samērīgu iepirkuma mērķim.
Pasūtītājs nepiekrīt iespējamā Pretendenta apgalvojumam, ka ir noteicis Iepirkumā konkurences
ierobežojošas prasības. Ja kāds no Pretendentiem piedāvā tikai divas pozīcijas, tas nenozīmē, ka tam
nevar tikt piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, jo ir atsevišķi Pretendenti, kas piedāvā ļoti daudz pozīciju,
līdz ar to, ir arī tādi, kuri noslēdz iepirkuma līgumu, piedāvājot nedaudz pozīciju. Iepirkuma Nolikumā
ietvertās prasības neizslēdz piešķirt līgumslēgšanas tiesības Pretendentam, kurš piedāvā 2 pozīcijas.

2. Jautājums
“Kāds dokuments ir jāiesniedz, lai tiktu izpildīta prasība- nolikuma 7.7. punkts ,,Piedāvātajām
precēm jābūt produkta higiēniskajam novērtējumam”? Kurām pozīcijām?”
Atbilde
Nolikuma 7.7. punkts izpildāms, ja Pretendents piedāvā dezinfekcijas vai sterilizācijas preces.

3. Jautājums
“Ja pretendents piedāvā analogu preci, kurā Tehniskās specifikācijas Excel tabulas ailē ir
jāraksta šīs preces apraksts?”
Atbilde
“Pozīcijās, kurās Pretendents piedāvā ekvivalentas preces, jāpievieno detalizēts preces apraksts
pēc izvēles: kā atsevišķs pielikums vai izveidota papildus kolonna Tehniskās specifikācijā.”

4. Jautājums
Kam ir paredzētas Tehniskās specifikācijas Excel tabulas apslēptās ailes B un D ?
Atbilde
Tehniskās specifikācijas ailes B un D Pretendentam nav jāaizpilda. Ja Pretendents vēlas
piedalīties Iepirkumā, jāaizpilda ailes E, F un G.

5. Jautājumi par tehniskajām prasībām
-

Kāds ir 139. pozīcijas Matraču pārvalks 90x210cm materiāls? ūdensnecaurlaidīga materiāla, dezinficējams;

-

Kāds ir 141. pozīcijas PALAGS sterils 45x75cm 1 gab materiāls? – Sastāv no 2 slāņiem –
polietelēns un neausta materiāla salvete, mitruma aiztures barjera;

-

Kāds ir 142. pozīcijas PALAGS sterils 75x90cm 1 gab materiāls? - Sastāv no 2 slāņiem –
polietelēns un neausta materiāla salvete, mitruma aiztures barjera;

-

Kāds ir 143. pozīcijas HALĀTS ĶIRURĢISKS STERILS XL, XXL, L, M 1gab materiāls? –
neausta polipropilēna šķiedras, polietelēna plēve;

-

Kādas preces ietilpst 144. pozīcijā ĶIRURĢISKAIS KOMPLEKTS STOMATOLOĢIJAI
sterils 1 gab? – palags 75x90cm, palags 90x120cm ar rombu, 2 drenu vadu pārklāji;
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polietelēns;no

-

No kādām daļām sastāv 145. pozīcija OPERĀCIJU KOSTĪMI STERILI v/l M; L; XL 1gab?
– no operāciju krekla un biksēm;

-

Kas slēpjas zem 179. pozīcijas SEAL & PROTECT nosaukuma? Lūdzu norādiet
nosaukumu valsts valodā, tehniskospecifikāciju. – tā ir gaismā cietējoša fluora laka
(silants) zobiem;

-

Kādi ir 180. pozīcijas PACIENTA SALVETES 500 gab. (dažādas krāsas) izmēri, materiāls?
– ar polietelēnu laminēta celuloze; 33x45cm;

-

Kāda ir 183. pozīcijas SIEKALU ATSŪCĒJI gliemezīši tehniskā specifikācija, apraksts? – U
formas siekalu atsūcēji ar mēles piespiedēju;

-

Kāda ir 187. poz.ASPIRATORI VAC (100 gab) tehniskā specifikācija? –v/l putekļu/siekalu
atsūcēji ar nošķeltu galu 11mm diametrā;

-

-Lūdzu norādiet 203., 204., 205., 212.-223., 230.-233. pozīciju sīkāku tehnisko
specifikāciju, nosaukumus valsts valodā.

-

203.poz. GC MI PASTE PLUS - pasta ar fluoru zobu jutīguma mazināšanai;

-

204., 205.poz. – Mikrozid AF 1L; 10L – alkoholu saturošs (etanols,propanols) līdzeklis
ātrai virsmu dezinfekcijai bez aldehīdiem;

-

212.,213.poz. – Aseptoprint spray 1L, 5L – dezinfekcijas šķidrums nospiedumu
karotēm;(paredzēts visa veida nospiedumu materiāliem – alginātam, silikoniem,
polieteram, polisulfītam);

-

214.poz. – Aspirmatic 2L – neputojošs līdzeklis atsūkšanas sistēmu, spļaujamtrauku
un drenu ikdienas tīrīšanai, dezinfekcijai un kopšanai bez aldehīdiem.

-

215., 216.poz – Terralin protect – Koncentrēts līdzeklis grīdas un citu lielu virsmu
dezinfekcijai (metāla, plastmasas, gumijas izstrādājumu un organiskā stikla
virsmām);

-

217.poz. – Thermosept alca clean forte – maigi sārmains šķidrais tīrītājs ar
virsmaktīvām vielām visu veidu medicīnas instrumentu un piederumu apkopei
mazg.mašīnā;

-

218.poz. – Thermosept NKZ – neitralizējošs šķidrums uz citronskābes bāzes
mehāniskai medicīnas ierīču apkopei bez fosfātiem;

-

219.poz. – Thermosept KSK - skābs palīglīdzeklis pēdējam skalošanas posmam, ja
neizmato destilētu ūdeni;

-

Kāds ir 235.poz. KAVO EĻĻA tilpums u.c. tehniskā informācija? – eļļa izsmidzināma
visiem instrumentiem – turbīnām, leņķa galiem, taisnajiem galiem; 500ml;

-

Kāds ir 236. poz. KAVO QUATRRO CARE tehniskā specifikācija? – eļļa paredzēta
lietošanā eļļojamā aparātā - turbīnām, leņķa galiem, taisnajiem galiem; 500ml

-

Kāda ir 300., 301., 302. Pozīciju tehniskā specifikācija, konkrēti nepieciešamie izmēri? 300.
Finger spreaders dažāda izmēra Mani – jebkurš izmērs pēc vajadzības (#15-40); 301.
Gates kanālu paplašinātāji Mani – jebkurš izmērs pēc vajadzības (#1-6); 302. Lentulo
dažāda izmēra Mani – jebkurš izmērs pēc vajadzības (#25-40);

-

Kāds ir 364. pozīcijas IMMERSIJAS EĻĻA mikroskopam tilpums, tehniskā specifikācija?
– tiek izmantota augstas izšķirtspējas (1000x) gaismas mikroskopa darbam ar eļļas
immersijas objektīvu. Vēlamais tilpums 50ml, bet ja ir cits tilpums, lūdzu norādīt cenu
par 1L kā minēts nolikumā;
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-

Kāds ir 433.poz. EKG gēls tilpums? –ņemot vērā dažādu ražotāju tilpumus, lūdzu
norādīt cenu par 1L kā minēts nolikumā;

6. Kāda ir 459 poz. Diegi Glycolon Oral 5-0 / 45cm adata 3/8 vienība-gab. vai kastīte? – lūdzu
norādīt par kastīti, vienlaikus norādot cik gab ir tajā;

7. Kāda ir 808. poz.STIKLA DĒLĪTIS tehniskā specifikācija, izmēri? – aptuveni 9x7cm;
8. Kāda ir 809. poz. AUKSTUMPAKETES v/l 1gab nepieciešamie izmēri? – aptuveni 15x17cm.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Agnese Mediņa – Ziedone
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