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Rīgā

29.06.2017.

Par uzdotajiem jautājumiem
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” iepirkuma procedūras Koniska
stara datortomogrāfa piegāde”, id Nr. RSU-SI-2017/12 ietvaros, 20.06.2017. tika saņemts
iespējamā pretendenta iesniegums par iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā – Tehniskā
specifikācija iekļautajām prasībām:
“Nolikuma pielikumā Nr.2 iekārtas tehniskajā specifikācijā ir noteiktas sekojošas
prasības:
1. Pieejamie izmeklējuma
lauki (mm)

40*40
40*80
80*40
80*50
80*80
100*40
100*50
100*80

2. Vokseļu izmēri (mm)

0,080
0,125
0,160

3. Ekspozīcijas laiks

9,4-17,9 sek

Pretendents saprot, ka Pasūtītāja prasības ir balstītas uz tādiem izmeklēšanas
gadījumiem, kad pacientiem nevajag taisīt pilnus panorāmas izmeklējumus, tāpēc būtu
iespēja veikt izmeklējumus tikai atsevišķiem sektoriem, lai rezultātā samazināta starojuma
dozu uz pacientu un diagnostikas laiku. Tomēr, izskatot Pasūtītāja specifikācijas prasības, ir
jāsecina, ka tās varētu būt minimālās prasībās un kāds Pretendents var piedāvāt rentgena
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iekārtu, ar kuru var uztaisīt izmeklējumus nedaudz lielākam sektoram nekā prasīts Pasūtītāja
specifikācijā, bet ar mazāku starojuma dozu un īsāku ekspozīcijas laiku nekā Pasūtītāja
prasībās norādīts.
Ņemot vērā augstāk minēto Pretendents grib zināt vai Pasūtītājs šādu Pretendenta
piedāvājumu uzskata par nederīgu un neatbilstošu Iepirkuma specifikācijas prasībām, līdz ar
to tiks noraidīts neizskatot, neskatoties uz tā priekšrocībām un ieguvumiem vai tomēr šāds
piedāvājums no Pasūtītāja puses tiks izskatīts kā atbilstošs Nolikumā minētajām minimālajām
prasībām.”

Atbilde: Pretendentam tehniskais piedāvājums ir jāiesniedz atbilstīgi Pasūtītāja Tehniskajai
specifikācijai un tam ir jāatbilst vismaz Pasūtītāja minimālajām prasībām (Nolikuma 9.2.p.).
Iepirkumu komisija lēmumu pieņem pēc piedāvājumu izvērtēšanas. Katra Pretendenta tehniskais
piedāvājums tiek izvērtēts, izņemot, ja tas nav atbilstošs Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām.
Atbildi uz augstākminēto jautājumu: “vai Pasūtītājs šādu Pretendenta piedāvājumu uzskata par

nederīgu un neatbilstošu Iepirkuma specifikācijas prasībām, … vai tomēr šāds piedāvājums
no Pasūtītāja puses tiks izskatīts kā atbilstošs Nolikumā minētajām minimālajām prasībām?”
varēsim sniegt pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas. Vienlaikus norādām, ka pacienta
starojuma devu būtiski ietekmē apstarotā lauka lielums.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Agnese Mediņa – Ziedone
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