SIA “Veselības centrs „Biķernieki””
Reģ. Nr. 40003320463
Sarunu procedūras
„Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”
ID Nr. VCB 2017/01S
SARUNU PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā

2017. gada 8. martā
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Veselības centrs „Biķernieki””, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006
Iepirkuma identifikācijas numurs: VCB 2017/01S
Iepirkuma priekšmets: Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru iegāde- 30 gab.
CPV kods: 33185200-2

Datums, kad saņemta IUB atļauja piemērot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
63. panta otrās daļas 2. punkta noteikumiem: 22.02.2017.
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums
Iepirkuma priekšmets: 30 (trīsdesmit) skaņas procesoru piegāde.
Kā valsts finansēts medicīnas pakalpojums bērniem ar dzirdes traucējumiem tiek veiktas kohleāro
(dzirdes) implantu (turpmāk „KI”) ievietošanas operācijas. Katram KI kā neatņemama sastāvdaļa ir ārējais
skaņas procesors. Ārējā skaņas procesora vidējais kalpošanas laiks ir pieci gadi. Ārējā skaņas procesora
nomaiņa ir valsts finansēts medicīnas pakalpojums (manipulācijas kods: „18160”, 17.12.2013. MK
noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, ar 20.12.2016.
grozījumiem Nr. 839, kuri piemērojami no 01.01.2017., SIA „Veselības centrs „Biķernieki” veic KI ārējās
daļas- skaņas procesoru nomaiņu.
Katrs kohleārais implants darbojas komplektā ar savu, tieši tādu ārējo skaņas procesoru, kāds
pielietots veicot implantēšanas operāciju.
Konkrētajam bērnam ieoperētajam implantam nevar pielietot ne cita ražotāja, ne pat tā paša
ražotāja citas paaudzes procesoru.
Latvijā tiek implantēti tikai divu ražotāju: „Med- El” (Austrija) un „Nucleus” Cochlear (Austrālija)
kohleārie implanti, citu nav un reāli nevar būt. Ražotājiem „Med- El” (Austrija) un „Nucleus” Cochlear
(Austrālija) ir katram viens autorizētais pārstāvis Latvijā.
Citu piegādātāju (ražotāju) preču izmantošanas gadījumā kohleārais implants nedarbotos un bērns
nedzirdētu.
Nomaiņai nepieciešams iegādāties 17 (septiņpadsmit) Med- El procesorus un 13 (trīspadsmit)
Cochlear procesorus.
Daļā par 17 procesoru „Opus 2” piegādi uz sarunām uzaicināts SIA „RAL”, kas ir ražotāja „MedEl” (Austrija) medicīnisko iekārtu un to rezerves daļu vienīgais ekskluzīvais izplatītājs Latvijā.
Daļā par 13 procesoru Cochlear CP810 iegādi uz sarunām uzaicināts SIA „Dzirdes Implanti”, kas
ir ražotāja „Nucleus” Cochlear (Austrālija) medicīnisko iekārtu un to rezerves daļu vienīgais ekskluzīvais
izplatītājs Latvijā.
Iepirkuma komisijas sastāvs:

1

Saskaņā ar Sabiedrības valdes priekšsēdētājas 09.01.2017. rīkojumu Nr.4:
Iepirkuma komisija:
priekšsēdētājaI. Mežinska, valdes locekle,
komisijas locekļiO. Ostrikova, valdes locekle,
R. Tucika, galvenā māsa.
Eksperts:
A. Bisenieks, jurists, publisko iepirkumu speciālists.
Komisijas sēžu protokolētāja: O. Ostrikova.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības
5.1. kandidāts ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
5.2. kandidāts vai persona, kura ir kandidāta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai
persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora
priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav
atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu
pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
5.3. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas
nelikumīgi,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
5.4. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas
kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no
naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
5.5. Nav pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta bankrotu vai kandidāts tiek likvidēts;
5.6. Kandidātam Latvijā nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
5.7. Kandidāts nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIeL 39.1 panta
noteikumiem vai noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām;
5.8. Kandidāts ir attiecīgā ražotāja „Med- El” (Austrija) vai „Nucleus” (Austrālija) medicīnisko
iekārtu un to rezerves daļu vienīgais ekskluzīvais izplatītājs Latvijā.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs un vērtēšana
1. Piedāvājuma izvēles kritērijs- viszemākā cena atbilstošam piedāvājumam par katru iepirkuma
daļu atsevišķi.
2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu euro bez PVN.
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3. Vērtēšana notiek sekojošos posmos:

kandidātu atbilstības PIeL 39.1 panta pirmās daļas noteikumiem pārbaude;

piedāvājuma un kandidāta atbilstība kvalifikācijas prasībām;

piedāvājuma atbilstība tehniskajām prasībām;

piedāvājuma cenas vērtēšana

sarunas ar kandidātu pārstāvjiem par līguma noteikumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņi:
07.03.2017. plkst.15:00- SIA „R.A.L.”;
07.03.2017. plkst.15:30- SIA „Dzirdes Implanti”.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiki:
SIA Veselības centrā “Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, valdes telpās, 07.03.2017.
plkst.15:00 un 07.03.2017. plkst.15:30.
Pretendentu piedāvātās cenas
1. daļā: SIA „R.A.L.”- EUR 153 170,00, par 1 (vienu) procesoru- EUR 9 010,00 bez PVN.
2. daļā: SIA „Dzirdes Implanti”- EUR 117 147,03, par 1 (vienu) procesoru- EUR 9 011,31 bez
PVN.
Pretendentu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgti iepirkuma līgumi
1. daļā: SIA „R.A.L.” pa līgumcenu EUR 153 170,00 bez PVN
2. daļā: SIA „Dzirdes Implanti” pa līgumcenu EUR 117 147,03 bez PVN
Kopējā iepirkuma līgumcena EUR 270 317,03.
Komisijas locekļi:

I. Mežinska
O. Ostrikova
R. Tucika
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