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SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI” 

Reģ. Nr. 40003320463 

 

Atklāts konkurss 

„Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem” 

ID Nr. VCB 2017/02K 

 

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS 

 

Rīgā          2018. gada 24. janvārī 

 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, 

LV-1006, reģistrācijas Nr. 40003320463 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: VCB 2017/02K 

 

Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu (turpmāk arī Aparatūra vai Prece) piegāde izsniegšanai 

bērniem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums), t.sk., programmnodrošinājuma un 

datortehnikas piegāde un lietošanas tiesību piešķiršana Pasūtītājam uz visu līguma darbības laiku. 

CPV kods: 33185000-0 (dzirdes aparāti). 

 

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 15.12.2017. 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar Sabiedrības valdes priekšsēdētājas 09.01.2017. rīkojumu Nr.4: 

Iepirkuma komisija:  

priekšsēdētāja-   I. Mežinska, valdes locekle, 

komisijas locekļi-  O. Ostrikova, valdes locekle; 

R. Tucika, galvenā māsa.    

Iepirkuma komisijas pieaicinātie eksperti- A. Bisenieks, jurists, publisko iepirkumu speciālists; 

M. Audere, Bērnu dzirdes centra dzirdes akustiķe. 

Protokolē komisijas locekle O. Ostrikova. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 5. janvāris, plkst.12:00. 

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, Veselības centrā 

„Biķernieki”, 123. kabinetā, 2018. gada 5. janvārī plkst. 12:00. 

 

Pretendentu piedāvātās cenas 

N.p.k. Pretendents 

Piedāvātā 

līgumcena, 

euro 

1. SIA „Dzirdes Serviss” 106 660,00 

2. SIA „Digiteks” 120 630,40 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums 

SIA „Dzirdes Serviss” ar līgumcenu EUR 106 660,00. 
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Pretendenta SIA „Dzirdes Serviss” piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu no Nolikuma 

prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem. 

 

Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem 

Pretendenta SIA „Digiteks” tehniskais piedāvājums atzīts par neatbilstošu tehniskās specifikācijas 

prasībām un pretendents izslēgts no turpmākas vērtēšanas pamatojoties uz Nolikuma 5.1.2.5. punkta 

noteikumiem. 

Pretendenta SIA „Digiteks” tehniskais piedāvājums 4 aparātiem kopskaitā 5 pozīcijās neatbilst 

Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām: 

1. pakāpes vājdzirdībai paredzētajam aparātam PHONAK Sky V50-M13 neatbilst prasītais 

frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, piedāvāts diapazons līdz 6,6 kHz; 

2. pakāpes vājdzirdībai paredzētajam aparātam PHONAK Sky V50-M neatbilst prasītais frekvenču 

diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, piedāvāts diapazons līdz 6,6 kHz; 

4. pakāpes vājdzirdībai paredzētajam aparātam PHONAK Sky SP neatbilst prasītais frekvenču 

diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, piedāvāts diapazons līdz 5,1 kHz; 

5. pakāpes vājdzirdībai paredzētajam aparātam PHONAK Sky V50-UP- 

 neatbilst prasītais frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,4 kHz, piedāvāts diapazons līdz 

5,1 kHz; 

 neatbilst prasītais programmēšanas diapazons līdz 125 dB, piedāvāts 

programmēšanas diapazons līdz 120 dB. 

 

Komisijas locekļi:     I. Mežinska   

 

O. Ostrikova 

 

R. Tucika 


