SIA “Veselības centrs „Biķernieki””
Reģ. Nr. 40003320463
Iepirkuma procedūras
„Zobārstniecības iekārtas piegāde”
ID Nr. VCB 2016/02M
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2015.)
Rīgā,

2016. gada 19. maijā

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Veselības centrs „Biķernieki””
Iepirkuma identifikācijas numurs: VCB 2016/02M
Iepirkuma priekšmets: Zobārstniecības iekārtas, turpmāk arī Iekārta, piegāde, uzstādīšana,
garantijas apkalpošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
CPV kods:
33130000-0 (Zobārstniecības iekārtas un apakšspecialitātes instrumenti)
Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 19.04.2016.
Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar Sabiedrības valdes priekšsēdētājas 08.01.2016. rīkojumu Nr.3:
Komisijas priekšsēdētājaI. Mežinska, valdes locekle,
komisijas locekļiO. Ostrikova, valdes locekle,
R. Tucika, galvenā māsa.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem.
Pretendentu piedāvātās cenas
N.p.k.
1.
2.

Pretendents
SIA „NMS”
SIA „ALTEX”

Piedāvātā līgumcena, euro
11 095,00
6 150,00

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums
SIA „NMS” ar līgumcenu EUR 11 095,00.
Pretendenta SIA „NMS” piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām
atbilstošajiem piedāvājumiem.
Pamatojums lēmumam par noraidītajiem piedāvājumiem
Atzinumā konstatēts, ka SIA „ALTEX” piedāvājumā 9 pozīcijās ir neatbilstības starp tehnisko
piedāvājumu un datiem datu brošūrā un lietotāja instrukcijā.
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Pretendenta SIA „ALTEX” piedāvājumā tehniskās specifikācijas 1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.8.,
1.2.9., 1.2.10., 1.2.12., 1.4.3. pozīcijā ir neatbilstības starp tehnisko piedāvājumu un datiem datu brošūrā
un lietotāja instrukcijā.
Iepriekšējie iekārtas pasūtītāji apliecinājuši, ka:
 garantijas laikā iekārtai sabojājies vadības panelis, kurš bijis jāpasūta un jāsaņem no
ražotāja, kā rezultātā radusies iekārtas dīkstāve;
 iekārtas komplektā esošais ultraskaņas zobakmens noņēmējs nav darboties spējīgs, un ir
nomainīts pret citu;
 mikromotora apgriezienu regulators no vidējiem uz zemākiem apgriezieniem praktiski
nedarbojas.
SIA „ALTEX” tehniskais piedāvājums atzīts par neatbilstošu un pretendents izslēgts no turpmākas
vērtēšanas pamatojoties uz Nolikuma 4.6., 5.1.3.4., 5.1.3.6. punkta noteikumiem, jo:
 attiecīgajās datu brošūras lappusēs nav redzams apliecinājums tehniskajā piedāvājumā
norādītajam;
 pēc iepriekšējo pasūtītāju atzinumiem iekārta nav kvalitatīva un atbilstoša pasūtītāja
vajadzībām.
Komisijas locekļi:

I. Mežinska
O. Ostrikova
R. Tucika
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