SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Iepirkuma
„Medikamenta Carmustinum 100 mg piegāde”
(RAKUS 2015/25M)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Komisijas sēdes protokola Nr. 2 pielikums
Rīgā,

2015. gada 24. martā

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2015/25M
Iepirkuma priekšmets: Medikamenta Carmustinum 100 mg piegāde
CPV kods: 33600000-6 (Farmācijas izstrādājumi)
Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 13.03.2015.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja: I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja.
Komisijas priekšsēdētāja
vietniece:
L. Eglīte, Aptiekas dienesta vadītāja.
Komisijas locekļi:
B. Štreinerte, stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” virsārste;
O. Velmers, stacionāra „Linezers” galvenais ārsts.
Sekretāre:
M. Bērziņa-Reimane, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste.
Ekspertes:
S. Lejniece, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja;
I. Trociukas, 1. Hematoloģijas / transplantācijas nodaļas vadītāja.
Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” 2015. gada 10. marta valdes lēmumu Nr. V1/01-01/15/112.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
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2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Pretendents, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām, ir sertificēts zāļu
tirdzniecībā un izplatīšanā.
Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs
1. Piedāvājuma vērtēšana:
1.1. Vērtēšana notiek secīgi sešos posmos:
1.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
1.1.2. pretendentu un piedāvājumu atbilstības atlases prasībām pārbaude;
1.1.3. tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;
1.1.4. finanšu piedāvājumu pārbaude;
1.1.5. piedāvājuma ar viszemāko cenu izvēle;
1.1.6. viszemāko cenu piedāvājušā pretendenta atbilstības pārbaude Publisko iepirkuma
likuma 8.2 panta (5) daļas prasībām.
1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma
vērtēšanā.
1.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no sešiem
vērtēšanas posmiem gadījumos, ja:
1.3.1. pretendents neatbilst šajā Instrukcijā norādītajiem atlases kritērijiem (Instrukcija
4.1.- 4.4. punkti);
1.3.2. norādījis nepatiesas ziņas;
1.3.3. nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus
5. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
1.3.4. nav norādījis visas izmaksas;
1.3.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Instrukcijā norādītajām prasībām;
1.3.6. pretendenta piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt
informāciju no kompetentām valsts iestādēm.
2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
2.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Instrukcijas un tehniskās
specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.03.2015. plkst. 13.00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīgā,
1. stāvā 115. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 24.03.2015., plkst. 13.00.
Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:
Nr.
p.k.

Pretendents

Preces
cena par vienu
vienību bez PVN
EUR

1

2

3

1.

SIA „Magnum Medical”

349.20

Preces
iepakojuma cena
bez PVN EUR

Preces kopējā
summa par
plānoto apjomu
EUR

349.20

41 904.00
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2.

SIA „Saules aptieka”

340.00

340.00

40 800.00

3.

SIA „Signamed”

349.00

349.00

41 880.00

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:
SIA „Saules aptieka” ar līgumcenu EUR 40 800.00 bez PVN.

Komisijas locekļi:

I. Krūmiņa
L. Eglīte
B. Štreinerte
O. Velmers

Sekretāre:

M. Bērziņa-Reimane
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