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SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”” 

Reģ. Nr. 40003320463 

 

Sarunu procedūras  

„Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde” 

ID Nr. VCB 2019/01S 

 

SARUNU PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 
 

Rīgā           2019. gada 8. februārī 
 

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

LV-1006 
 

Iepirkuma identifikācijas numurs: VCB 2019/01S 
 

Iepirkuma priekšmets: Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru iegāde- 28 gab. 

CPV kods: 33185200-2 
 

Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums 

Iepirkuma priekšmets: 28 (divdesmit astoņu) skaņas procesoru piegāde. 

Sarunu procedūra piemērota pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 5. 

punkta noteikumiem: „pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja 

(ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu 

preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kas pēc saviem tehniskajiem 

parametriem atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu nesaderību vai 

ievērojamas tehniskās grūtības preču vai iekārtu uzturēšanā un ekspluatācijā”. 

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”, 28.08.2018. MK 

noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kuri piemērojami 

no 03.01.2019., 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 16 (sešpadsmit) Med- El procesorus un 12 (divpadsmit) 

Cochlear procesorus. 

Daļā par 16 procesoru Med-El SONNET piegādi uz sarunām uzaicināts SIA „RAL”, kas ir ražotāja 

„Med- El” (Austrija) medicīnisko iekārtu un to rezerves daļu vienīgais ekskluzīvais izplatītājs Latvijā. 
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Daļā par 12 procesoru Nucleus 6 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: 

Komisijas priekšsēdētāja-     I. Mežinska, valdes locekle. 

Komisijas locekļi-     O. Ostrikova, valdes locekle; 

       A. Bisenieks, jurists. 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja, eksperte- S. Kušķe. 

Protokolētājs, komisijas loceklis-   A. Bisenieks. 
 

 

Uzaicinātie kandidāti: 

1. daļā: SIA „R.A.L.”. 

2. daļā: SIA „Dzirdes Implanti”. 
 

Kandidātu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgti iepirkuma līgumi 

1. daļā: SIA „R.A.L.” par līgumcenu EUR 144 160,00 bez PVN 

2. daļā: SIA „Dzirdes Implanti” par līgumcenu EUR 108 135,72 bez PVN 

Kopējā iepirkuma līgumcena EUR 252 295,72. 

 

Komisijas locekļi:     I. Mežinska   

 

O. Ostrikova 

 

A. Bisenieks 


