
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" 

(reģ. 40003273900) 

Atklāts konkurss 

„Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes” 

identifikācijas Nr. NRC „Vaivari” 2018/10 TPC  

ZIŅOJUMS 

 

Jūrmala, 28.05.2018. plkst. 09:26 

Pasūtītāja nosaukums: 

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" 

 

Pasūtītāja adrese: 

Jūrmala, Asaru prospekts 61 (LATVIJA), LV-2008 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

NRC „Vaivari” 2018/10 TPC 

 

Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 

 

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

“Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt cietās un mīkstās ortozes” 

 

Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā: 

 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  

Publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – 22/03/2018 2018/S 059-129792 

Publicēts IUB mājas lapā - 20/03/2018 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 02.05.2018. rīkojumu Nr.1-3/41, sastāvs: 

Vadītājs Ligita Nelsone no 19.03.2018  

Vadītāja vietnieks Vita Deičmane no 20.03.2018  

Sekretārs Zane Zālīte no 19.03.2018 līdz 02.05.2018 

Sekretārs Gundega Miķelsone no 08.05.2018  

Loceklis Marina Klimantoviča no 19.03.2018 līdz 02.05.2018 

Loceklis Jūlija Vasiļevska no 19.03.2018  

Loceklis Aivars Vētra no 20.03.2018 līdz 23.03.2018 

Loceklis Aivars Vētra no 08.05.2018 līdz 08.05.2018 

Loceklis Jānis Felts no 08.05.2018  

Loceklis Aivars Vētra no 09.05.2018  
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Ekspertu saraksts: 

 

 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  
L.Nelsone;  

J.Vasiļevska,  

M.Klimantoviča;  

V.Deičmane;  

Z.Zālīte 

 

Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 

piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 

veikts): 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.05.2018. plkst. 11:00 

 

Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]  

Pretendenta nosaukums 

"ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS LABORATORIJA" SIA 

"DDA Orthopaedics" SIA 

"Protezēšanas un ortopēdijas centrs" AS 

"REHAD" SIA 

"TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" SIA 

"UniHaus" SIA 

 

Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:  
   
 

 Prasība: Finanšu piedāvājums  

 Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena  

 "ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS LABORATORIJA" 

SIA 

EIRO 270939 
 

 "DDA Orthopaedics" SIA EIRO 270939 
 

 "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" AS EIRO 270939 
 

 "REHAD" SIA EIRO 270939 
 

 "TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" SIA EIRO 270939 
 

 "UniHaus" SIA EIRO 270939 
 

 
  

   

 

Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu 

nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru]  

   

   

 

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Tehnisko palīglīdzekļu centrs, Rīga, Ventspils 

iela 53 (LATVIJA), LV-1002, 02.05.2018 11:03 
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Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

 "ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS 

LABORATORIJA" SIA 

ATBILST 

"DDA Orthopaedics" SIA ATBILST 

"Protezēšanas un ortopēdijas centrs" AS ATBILST 

"REHAD" SIA ATBILST 

"TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" SIA ATBILST 

"UniHaus" SIA ATBILST 
 

 

   

 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS 

LABORATORIJA" SIA 

ATBILST 

"DDA Orthopaedics" SIA ATBILST 

"Protezēšanas un ortopēdijas centrs" AS ATBILST 

"REHAD" SIA ATBILST 

"TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" SIA ATBILST 

"UniHaus" SIA ATBILST 
 

 

   

 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: 

  

Vispārīgās vienošanās un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 

"ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS LABORATORIJA" SIA 

EIRO 270939 

"DDA Orthopaedics" SIA 

"Protezēšanas un ortopēdijas centrs" AS 

"REHAD" SIA 

"TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" SIA 

"UniHaus" SIA 
 

 

 Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tika piešķirtas visiem  pretendentiem, kuri 

iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus un kuri ir atbilstoši PIL un nolikumā 

noteiktajam. 

 

  

Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis 

(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): 
 

 
 

 [informācijas par apakšuzņēmējiem nav]  

   

 

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un 

pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem 
[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

un piedāvājumiem: 
 

 
 

 Pretendenta nosaukums Pamatojums  
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Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens 

piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
Nav 

 

Cita informācija: [ja nepieciešams] 

 

 

Vadītājs  (paraksts)  Ligita Nelsone 

     

Vadītāja vietnieks  (paraksts)  Vita Deičmane 

     

Sekretārs  (paraksts)  Gundega Miķelsone 

     

Loceklis  (paraksts)  Jānis Felts 

     

Loceklis  (paraksts)  Aivars Vētra 

     

 


