Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI””
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

ZIŅOJUMS
(vispārpieejama informācija, izņemot piedāvājumus)

Jūrmalā

2017.gada 10.novembrī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese – VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””,
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2017/31
3. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss
4. Iepirkuma līguma priekšmets – Mobilas robotizētas sistēmas gaitas un līdzsvara treniņam
piegāde
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā – 10/10/2017
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesīneattiecinās
7. Iepirkumu komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums:
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs

B.Buša

Iepirkumu komisijas
locekļi:

M.Čerkasova
I.Kokle-Narbuta
I.Aršauska

Eksperts:

Z.Bredriha
Z.Nesterova
T.Anajeva

Sekretāre:

I.Markoviča

Iepirkumu komisija izveidota ar VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” valdes
priekšsēdētājas 2015.gada 15.oktobra rīkojumu Nr.1-3/94.
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 31/10/2017

9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās līgumcenas
Nr.
p.k.
1.

Pretendenta nosaukums

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN, EUR
62`800.00

SIA „BEKA Baltic”

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;
Asaru prospekts 61, Jūrmala, 505.kabinets, 31/10/2017, plkst. 10.00
11. Pretendents nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma
izvēles pamatojums
Nr.
p.k.
1.

Pretendenta nosaukums,
kuram piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN, EUR

SIA „BEKA Baltic”

Nr. p.k.
Piedāvājuma izvēles kritēriji
1.
2.

3.
4.
5.
6.

62`800.00
Maksimālais
punktu
SIA BEKA Baltic
skaits
piedāvājums

SIA BEKA
Baltic
punkti

Pretendenta piedāvātā preces cena un
papildus izmaksas garantijas laikā

€
50 62`800.00

50

Pretendenta piedāvātās papildus
izmaksas pēcgarantijas laikā
ekspluatācijas 1.-5.gads

€
10 2`175.00

10

Pretendenta piedāvātais piegādāto Preču
apmaksas termiņš

10

30

5

Pretendenta piedāvātais Preču piegādes
termiņš

10

20

10

Pretendeta piedāvātas Preces ražotāja
noteiktais ekspluatācijas laiks

10

10

9

Pretendeta piedāvātas Preces garantijas
laiks

10

2

2

Kopā:

86

Pamatojums: Pretendents atbilst atlases prasībām, pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst
iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pasūtītājs nav izvirzījis pārmērīgas atlases prasības, tās ir objektīvas un samērīgas, jo
medicīnas ierīču atbilstības deklarācija atbilstoši Padomes direktīvai EEK 93/42, IIb un III
klases iekārtām CE atbilstības sertifikāta nepieciešamību medicīnas ierīcēm, noteikta ar
Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Medicīnas ierīču reģistrācijas, atbilstības
novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 5.punktu, savukārt
ražotāja autorizācija piegādei un servisam nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvas preces
piegādi un uzturēšanu.

12. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi: nav
13. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav
14. Lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums nepārtraukt iepirkuma procedūru, saskaņā
ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Iepirkuma procedūru un metu
konkursu norises kārtības 19.punktu:
Pasūtītājs nav izvirzījis pārmērīgas atlases prasības, tās ir objektīvas un samērīgas, jo
medicīnas ierīču atbilstības deklarācija atbilstoši Padomes direktīvai EEK 93/42, IIb un III
klases iekārtām CE atbilstības sertifikāta nepieciešamību medicīnas ierīcēm, noteikta ar
Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Medicīnas ierīču reģistrācijas, atbilstības
novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 5.punktu, savukārt
ražotāja autorizācija piegādei un servisam nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvas preces
piegādi un uzturēšanu.
15. Lēmuma pamatojumu, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru: nav.
16. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: nav
17. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam
ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas: nav.
18. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:

_____paraksts____ B.Buša
______ paraksts _____I.Aršauska
______ paraksts ___ M. Čerkasova
_______ paraksts ____I. Kokle- Narbuta

