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iekārtu direktore;
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Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2018. gada 3.maija lēmumu Nr. V1/01-01/18/185.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
1.Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā PIeL 42. panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos un PIeL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
3.Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
PIeL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par
tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un
pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,

organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Vērtējot pretendentu
uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro
PIeL 43. panta noteikumus.
4.Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos
gadījumos:
4.1.pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs,
ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā
dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība)
nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai
koncesijas līgumu un tādēļ Pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma
līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības
vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas
līguma;
4.2.pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu:
 negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse;
 grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana;
 darba samaksas noteikumu pārkāpšana
kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar
tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams;
4.3.uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
Nolikuma 3.4.2. punkta nosacījumi;
4.4.uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās publiska pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir
attiecināmi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta nosacījumi;
4.5.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.4.1. vai 3.4.2. punkta
nosacījumi.
5. Pretendentam ir ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojums par tiesībām izplatīt piedāvātās
preces Latvijas Republikā (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu, 2.1.daļu, no 3. –
61.daļai).
6. Pretendentam ir iekārtas „Autostainer Plus” ražotāja „DAKO Cytomation” apliecinājums
par piedāvātās preces atbilstību iekārtai (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu).
7. Pretendents var apliecināt, ka piedāvātās preces šķaidījuma pakāpe atbilst tehniskajā
specifikācijā norādītajai (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta no 3. – 6.daļai, no 8. –
14.daļai, 18.daļu, no 20. – 28.daļai, no 30. – 32.daļai, no 34. – 39.daļai, no 42. – 43.daļai).
8. Piedāvātajai iekārtai ir Eiropas Savienībā izdots CE sertifikāts (prasība attiecas uz
iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 69. daļai).
9. Iekārtas ražotājs ir izdevis iekārtas EK Atbilstības deklarāciju saskaņā ar Eiropas Komisijas
1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” prasībām (prasība
attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 64.daļai, no 66. – 69.daļai).
10. Piedāvātās iekārtas ražotas ne agrāk kā 2018. gadā, ir jaunas, nelietotas un atbilst visām
Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (prasība attiecas uz iepirkuma
priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 69.daļai).
11. Pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt piedāvāto iekārtu, veikt tās tehnisko apkopi un
remontu Latvijas Republikā (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. –
69.daļai).
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12. Pretendenta rīcībā ir vismaz viens servisa inženieris, kurš ir iekārtas ražotāja apmācīts un
sertificēts attiecīgās iekārtas uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā
(prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 69.daļai).
13. Pretendenta piedāvātajām iekārtām ir iekārtas ražotāja izdota datu brošūra. Datu brošūrā ir
jābūt atspoguļotiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem (prasība attiecas
uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 69.daļai).
14. Pretendentam jānodrošina iekārtas tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testēšana un
elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 69.daļai).
15. Pretendentam piedāvātajai iekārtai 24 (divdesmit četrus) mēnešus no nodošanaspieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža bez maksas jānodrošina iekārtai funkciju
atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaudes, iekārtas tehnisko apkopi, remontu un
rezerves daļu nomaiņu (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. – 69.daļai).
16. Pretendentam, piegādājot iekārtu, jāiesniedz iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā
papīra formātā un uz datu nesēja (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.2.daļu; no 62. –
69.daļai).
Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
Piedāvājumu vērtēšana
1.Vērtēšana notiek sekojoši:
1.1.pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
1.2.piedāvājumu atbilstības pārbaude;
1.3.piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izvēle saskaņā ar
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
1.4.pretendentu, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības
PIeL 42. panta, kā arī PIeL 43. panta (ja attiecināms) noteikumiem pārbaude.
2.Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
2.1.pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu
prasībām;
2.2.pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem;
2.3.pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
2.4.pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis
visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
2.5.piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
2.6.pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts;
2.7.ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no daļām, komisijai ir tiesības
uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
3.Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas
uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo
pretendentam.
4.Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un
piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā iepirkuma komisijas sēdē.
5.Ja piedāvājums šķietami ir nepamatoti lēts, komisija, rīkojas PIeL 53. pantā noteiktajā
kārtībā.
6.Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu
bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
7. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros
atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.
8.Visā Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tās tiesību normas,
kuras bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.
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Piedāvājuma izvēles kritērijs
1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma
izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu.
2. Vienādas cenas gadījumā komisija izvēlas pretendentu, kas ir nacionāla līmeņa darba
devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa
arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība,
koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības
dalībnieku).
3. Vienādas cenas gadījumā komisija pretendentiem pieprasa Nolikuma 5.2.2. punktā minēto
informāciju. Ja pēc šā kritērija pretendentu novērtējums ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā
veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.08.2018. plkst.13.00.
Piedāvājumus iesniegušie pretendenti:
N.p.k.

Pretendents

1.

„Alfa laboratorija” SIA

2.

„BioAvots” SIA

3.

„Diamedica” SIA

4.

„Hydrox” SIA

5.

„J.I.M.”, SIA

6.

„Labochema Latvija” SIA

7.

„Medilink” SIA

8.

„Mediq Latvija” SIA

9.

„NMS ELPA” SIA

Piedāvājuma
iesniegšanas
veids
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā
EIS e-konkursu
apakšsistēmā

Piedāvājuma
iesniegšanas datums un
laiks
22.08.2018 plkst. 21:57
23.08.2018 plkst. 12:53
23.08.2018 plkst. 10:38
23.08.2018 plkst. 09:54
21.08.2018 plkst. 14:34
23.08.2018 plkst. 12:56
23.08.2018 plkst. 10:05
07.08.2018 plkst. 13:07
22.08.2018 plkst. 11:12

Pretendentu piedāvātās cenas:
Skatīt ziņojuma pielikumā.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2018. gada 23. augustā plkst. 1300 Rīgā,
Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu un līgumu
daļā, 115. kabinetā.
Pretendentu, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nosaukums un līgumcena:
Daļas
Nr.

Daļas nosaukums

Antivielas, kuru fasējums atbilst darbam ar
1 automatizēto iekārtu „Autostainer Plus”
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Pretendenta
nosaukums

Līgumcena
EUR bez
PVN

SIA „Diamedica”

354095,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Testi mikropreparātu krāsošanai un kombinētā
automatizētā imūnhistoķīmiskā un hromogēnā in situ
vai fluorescences in situ hibridizācijas krāsošanas
iekārta
Uroplakins
OCT-4
Nieru šūnu karcinomas proteīns
Karboanhidrāze
TdT
CD14
Granzīms B
CD61
PAX5
BCL-10
CD35
CD44
CD103
CD25
IDH1-R132H
BOB.1
HMB45+MART-1+Tyrosinase
ATRX.
Glipikāns 3
Citomegalovīruss
Simiana Vakuolējošs vīruss 40
Pneimocistas proteīns
hepatocītu spec.Ag.
CKLMW
Fosfohistons 3
BG8 Lewis
citokeratin 5&6+TTF-1
Napsin A
Inhibīns alfa
PAX8
Amiloīds A
C4d
IgA (FITC)
IgM(FITC)
IgG(FITC)
C3c(FITC)
C4(FITC)
DAPI counterstain
CKHMN
CK-18
CD14
Miozīns vieglā ķēde, slow actin
5

SIA „Medilink”
–
–
–
–
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
–
–
SIA „Labochema
Latvija”
–
–
–
–
SIA „Diamedica”
–
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
–
–
SIA „Diamedica”
–
SIA „Diamedica”
–
SIA „BioAvots”
–
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Labochema
Latvija”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „BioAvots”
SIA „Diamedica”
SIA „BioAvots”
SIA „Diamedica”
–

593822,42

1296,00
648,00
1296,00
648,00
648,00
1104,00
1944,00
1296,00

661,92

648,00
330,00
1296,00
345,00

660,00
990,00
229,00
540,00
540,00
473,97
930,00
1240,00
500,00
690,00
600,00
1242,00

Miozīns smagā ķēde
Sukcinātdehidroģēnāze, SHHB
Citohroma oksidāze
Kaveolīns
Kalpaīns
Disferlīns
Distrofīns
Laminin
Sarkoglikāns alfa
Sarkoglikāns gamma
Sarkoglikāns delta
Antigēna atjaunošanas šķīdums ar pH 9,0 10x
56 koncentrācijā
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

57
58
59
60
61

Hidrofobie zīmuļi
Trisa bufera pulveris (TBS) uz 1L
Antivielu atsķaidītājs ar fona reducējošu komponenti
Destilēts, dejonizēts ūdens

Reaģenti fluorescences in situ hibridizācijai (FISH)
Automatizēta hematoksilīna-eozīna krāsošanas
62 iekārta
63 Kaulu zāģēšanas iekārta
64
65
66
67

Mikrotomi operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla
mikropreparātu izgatavošanai
Medicīniskais ledusskapis
Ūdens vanna ar žāvējamo plati
Mikroskops ārstiem-patologiem bez kameras

Digitālais mikroskops ar FISH mikropreparātu
68 novērtēšanas iespējām
69 Digitālais mikroskops

–
–
SIA „BioAvots”
SIA „BioAvots”
SIA „BioAvots”
–
SIA „BioAvots”
SIA „BioAvots”
–
–
–
SIA „BioAvots”
SIA „Labochema
Latvija”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Diamedica”
SIA „Alfa laboratorija”
SIA „Labochema
Latvija”
SIA „J.I.M.”

694,00
1047,00
540,00
1134,00
900,00

1280,00
344,72
864,00
390,00
531,00
66964,00
33860,00
856,00

SIA „Labochema
Latvija”

27630,00

SIA „Mediq Latvija”
SIA „J.I.M.”
SIA „Diamedica”

5740,00
5334,00
31500,00

SIA „BioAvots”

28949,00

SIA „Diamedica”

17800,00

Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:
Atlases dokumenti:
SIA „BioAvots”
 iepirkuma priekšmeta 10., 12., 13., 19., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 31., 38., 39., 41.daļā
piedāvājums atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām, jo nav iesniegta ražotāja vai tā
pārstāvja pilnvarojuma vēstule pretendentam par tiesībām izplatīt piedāvātās preces
Latvijas Republikā;
 iepirkuma priekšmeta 65.daļā piedāvājums atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām, jo
nav iesniegts apliecinājums par to, ka iepirkuma priekšmeta 65.daļā piedāvātā iekārta ir
ražota ne agrāk kā 2018. gadā, ir jauna, nelietota un atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī nav iesniegta iekārtas ražotāja apliecinājuma
kopija par to, ka pretendenta rīcībā ir vismaz viens servisa inženieris, kurš ir iekārtas
ražotāja apmācīts un sertificēts attiecīgās iekārtas uzstādīšanai, remonta un apkopes
veikšanai Latvijas Republikā;
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iepirkuma priekšmeta 66.daļā piedāvājums atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām, jo
nav iesniegts iekārtas ražotāja autorizācijas pilnvarojums pretendentam par tiesībām
pārdot, uzstādīt piedāvāto iekārtu, veikt tās tehnisko apkopi un remontu Latvijas
Republikā, kā arī nav iesniegta iekārtas ražotāja apliecinājuma kopija par to, ka
pretendenta rīcībā ir vismaz viens servisa inženieris, kurš ir iekārtas ražotāja apmācīts un
sertificēts attiecīgās iekārtas uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Latvijas
Republikā.

SIA „Hydrox” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 66.daļā atzīts par neatbilstošu Nolikuma
prasībām, jo ir aizpildīta tehniskā-finanšu piedāvājuma forma, bet nav iesniegti Nolikumā
noteiktie atlases dokumenti attiecībā uz šo daļu.
SIA „NMS Elpa” piedāvājums iepirkuma priekšmeta 66.daļā atzīts par neatbilstošu
Nolikuma prasībām, jo iesniegtajai ražotāja autorizācijas vēstulei ir beidzies derīguma
termiņš.
Tehniskie piedāvājumi:
SIA „Labochema Latvija”:
 iepirkuma priekšmeta 2.daļā piedāvājums atzīts par neatbilstošu tehniskajām prasībām, jo
vairākas antivielas, piemēram, PD-L1, nav gatavas lietošanai (ready to use).
SIA „Hydrox”:
 iepirkuma priekšmeta 61.daļā piedāvājums atzīts par neatbilstošu tehniskajām prasībām,
jo piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par zondes
garumu un nesatur kontroles paraugus;
 iepirkuma priekšmeta 67., 68. un 69.daļā piedāvājums atzīts par neatbilstošu tehniskajām
prasībām, jo piedāvāts 5x objektīvs, bet prasīts 4x objektīvs.
Finanšu piedāvājuma aritmētiskās kļūdas labojums:
SIA „Labochema Latvija” kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 57.daļā pēc
aritmētisko kļūdu labojuma ir 344,72 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā – 344,74 EUR
bez PVN).
Pielikumā: Pretendentu finanšu piedāvājumu kopsavilkums uz 16 lapām.
Komisijas priekšsēdētājs:

U.Jaspers

Komisijas locekļi:

I.Āboliņa
A.Šmits
I.Ostaškova
I. Krūmiņa

Sekretāre:

E.Tiltiņa

Pieaicinātais eksperts:

S.Isajevs
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